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بررسی شیوههای مختلف کشتار ماهی کپور نقرهای
( )Hypophthalmichthys molitrixبر کیفیت و ماندگاری آن طی
دورۀ نگهداری در یخچال
1

عاطفه مسلمی اجارستاقی ،1مهران مسلمی* ،2سهیل ایگدری ،3سید ولی حسینی ،3روزبه عابدی

 .1دانشجو آموخته کارشناسی ارشد فرآوری محصوالت شیالتی ،موسسه آموزش عالی تجن ،قائمشهر ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،واحد جویبار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جویبار ،ایران.
 .3دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
تاریخ دریافت1396/9/6 :

تاریخ تصویب1396/12/9 :

چکیده
در این پژوهش جهت بررسي تأثیر شیوههای مختلف کشتار بر کیفیت و ماندگاری ماهي کپور نقرهای طي نگهداری در یخچال ( 4درجه
سانتيگراد) ،ماهيها به سه روش کشتار گردیدند؛ گروه اول صید با تور دستي و نگهداری به طور مستقیم در یخ خرد شده و کشتار پس از
بیهوشي کامل با ضربه به سر ،گروه دوم صید با تور دستي و قطع کمانهای آبششي با قیچي و گروه سوم (گروه شاهد) کشتار در معرض هوای
آزاد/خارج از آب (خفگي) .جهت ارزیابي مولفههای کیفي گوشت ،نمونهبرداری در دورههای زماني صفر 9 ،6 ،3 ،و  12روز پس از مرگ انجام
شد .سپس نمونه ها از نظر تغییرات برخي از شاخصهای کیفي نظیر سفتي/سختي بافت ،رنگ ،ظرفیت نگهداری آب و مجموع ترکیبات ازتۀ
فرار مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج نشان داد که اثر تیمارهای اعمال شده و زمان نگهداری بر مقدار سختي بافت معنيدار بود (.)P<0/05
نتایج رنگسنجي ماهیان اختالفات معنيداری را بین تیمارها در طول زمان نشان داد .مقدار ظرفیت نگهداری آب در تیمارهای مختلف اعمال
شده و در زمانهای مختلف دارای اختالف معنيداری بود ( .)P<0/05همچنین بر اساس نتایج ،تغییرات مجموع ترکیبات ازتۀ فرار در ماهيهای
کشتار شده با روشهای مختلف معني داری بود .نتایج نشان داد که با توجه به اثرات شیوۀ کشتار بر کیفیت ماهي کپور نقرهای در طي دورۀ
نگهداری ،کشتار این ماهي به روش قطع کمان آبششي (خونگیری) برای این ماهي پیشنهاد ميگردد.
واژگان کلیدی :کیفیت ماهی ،ماندگاری ،شیوۀ کشتار ،کپور نقرهای.
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 .1مقدمه
ماهي یکي از منابع مهم پروتئین حیواني در اکثر
مناطق دنیا بوده و بهطور گستردهای بهعنوان یک منبع
مهم پروتئین و سایر عناصر شناخته شده است .ماهیان
به سبب دارا بودن پروتئینهایي با ارزش تغذیهای باال
و همچنین مقادیر درخور مالحظه ویتأمین و مواد
معدني اهمیت بسیار زیادی در رژیم غذایي انسان دارند
( .)APHA, 2001از اینرو ،در دهههای اخیر به سبب
رویکرد عمومي به مصرف غذاهای حاصل از منابع آبزی
و در پي آشکار شدن اهمیت طبي و نقش آنها در
پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها و همچنین،
به سبب افزایش جمعیت ،مصرف آبزیان در حال
افزایش است .با وجود این ،در صورت نگهداری
نامناسب ،کیفیت و ارزش تغذیهای گوشت آنها به
سرعت کاهش ميیابد (.)Bahmani et al., 2011
استفاده از روش مناسب کشتار جهت حفظ
کیفیت ماهي برای مصارف انساني امری اجتناب ناپذیر
است .وجود استرس و داشتن فعالیت زیاد قبل و هنگام
مرگ بر کیفیت نهایي فرآورده تأثیر گذار است و هر
چه ماهي قبل از مرگ آرامتر باشد ،سرعت نزول
کیفیت نهایي آن کُندتر و زمان ماندگاری آن افزایش
خواهد یافت ( .)Van de Vis et al., 2003تحقیقات
نشان داده است که روشي که برای کشتار ماهیان مورد
استفاده قرار ميگیرد ،بر روی ویژگيهای فیزیکي و
حسي آن موثر است ( .)Roth et al., 2010در صنعت
آبزیپروری جهت کاهش استرس وارده هنگام مرگ و
بهبود کیفیت گوشت ماهي از روشهای متنوعي برای
کشتار سریع یا بیهوشي استفاده ميشود ( EFSA,
 .)2009از جمله مهمترین روشهای بیهوشي و کشتار
ماهیان ميتوان به ضربه به سر با چکش ،الکتریسیته،
خونگیری ،استفاده از مواد بیهوش و آرام کننده ،انتقال
ماهي به محیطي با دمای پائین و بیهوشي با گاز دی
اکسید کربن اشاره نمود ( .)EFSA, 2009در همین
خصوص اثر روشهای مختلف کشتار (روشهای خون-
گیری و یخگذاری) بر خصوصیات کیفي گوشت ماهي
کپور معمولي توسط شعبانپور و همکاران ( )2012مورد
بررسي قرار گرفته است ( Shabanpour et al.,
.)2012
در بین گونههای متفاوت پرورشي در ایران ،کپور

نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixیکي از
مهمترین ماهیان گرمآبي ایران است که اغلب  50تا
 58درصد ترکیب در سیستم کشت توأم ماهیان گرم-
آبي را به خود اختصاص ميدهد .ماهي کپور نقرهای به
سبب رشد سریع ،مقاومت در برابر تنش ،بیماریها و
دارا بودن  15تا  18درصد پروتئین با ارزش تغذیهای
باال ،رنگ سفید گوشت و قیمت پایین ،بهعنوان گونه
اصلي به طور وسیع در سیستم پرورش چند گونهای
ماهیان آب شیرین جهان استفاده ميگردد ( Luo et
 .)al., 2008نظر به آنکه تاکنون پژوهشي در خصوص
روشهای متفاوت کشتار بر کیفیت این گونه مهم و
اقتصادی از ماهیان پرورشي ایران ،صورت نگرفته است،
پژوهش حاضر بنا دارد با بررسي شیوههای مختلف
کشتار ،اثرات آن را بر ماهي مذکور بررسي نماید و
مناسبترین روش کشتار را برای این ماهي به صنعت
آبزیپروران گرمآبي پیشنهاد کند.

 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه ماهی و تیمارها
در این تحقیق تعداد  60عدد ماهي کپور
نقرهای همسن به صورت تصادفي با میانگین وزن
 9500±100گرم از استخرهای پرورش ماهیان گرمابي
صید ( 24ساعت قبل از اعمال صید ،غذادهي ماهیان
قطع گردید) و بعد از اعمال سه روش کشتار (ضربه به
سر با چکش ،قطع کمان آبششي و هوای آزاد) به
آزمایشگاه فرآوری آبزیان (گروه شیالت) دانشگاه تهران
منتقل و پس از شستشو با آب سرد ،در یخچال (دمای
 4درجه سانتيگراد) نگهداری شد (به مدت  12روز).
در این تحقیق شاخصهای کیفي مورد نظر نظیر
مجموع ترکیبات ازتۀ کل ( )TVB-Nبراساس روش
 Kontominasو  ،)2005( Goulasسختي/سفتي
بافت ( )Hardnessبهصورت دستگاهي و با استفاده از
دستگاه آنالیز بافت ( )Brookfield, USDبا لودسل
 10کیلوگرمي و با سرعت  2متر بر ثانیه و  30درصد
فشردگي بر نمونه مورد سنجش قرار گرفتند .رنگ
نمونهها از طریق ارزیابي شاخصهای هانتر ( b* ،Lو
* )aو با استفاده از دستگاه رنگسنج مورد سنجش قرار
گرفت ( .)Pavlidis et al., 2006اندازهگیری ظرفیت
نگهداری آب ( )WHCبه روش وزنه و با استفاده از قرار
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شکل  - 1تغییرات مقادیر ترکیبات ازته فرار (میلیگرم
نیتروژن در  100گرم از گوشت ماهی) در کپور ماهی نقرهای
کشتار شده بهروشهای مختلف (کشتار با ضربه چکش،
کشتار با قطع کمان آبششی و کشتار در هوا/خفهگی) طی
دوازده روز نگهداری در یخچال (دمای  4±0/5درجه
سانتیگراد).

دادن یک قطعه گوشت به وزن  1تا  2گرم بین دو کاغذ
صافي تحت تأثیر وزنه با وزن  2کیلو گرم ،انجام گردید
(.)Suvanich et al., 2000

 .2.2تجزیه تحلیل آماری
جهت ارزیابي نرمال بودن دادهها ،ابتدا دادهها
با آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسي قرار
گرفته و سپس مورد آنالیز واریانس دو طرفه قرار
گرفتند .برای بررسي اختالفهای آماری بین
فاکتورهای کیفي گوشت در طول زمان ،روشهای
کشتار و زمان به طور مجزا مورد پژوهش قرار گرفت.
جهت مقایسه میانگینها در زمانهای مختلف نمونه-
گیری و در بین تیمارهای مختلف از آزمون دانکن در
سطح  0/05استفاده گردید .آنالیز آماری در این
تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSانجام و
جداول و نمودارها هم بهوسیله نرمافزار
 ExcelMST2007ترسیم شدند.

 .3نتایج
 .1.3مجموع ترکیبات ازتۀ فرار
بر اساس نتایج ،مقدار ترکیبات ازته فرار در
اولین روز آنالیز در نمونه ماهيهای کشتار شده با
روشهای خفگي و کشتار با قطع کمان آبششي برابر با
 14/93و در تیمار کشتار با ضربه به سر توسط چکش،
 14میليگرم ازت در صد گرم گوشت ماهي بود (شکل
 .)1با گذشت زمان ،مقدار ترکیبات ازته فرار روند

بررسی شیوههای مختلف کشتار ماهی کپور نقرهای

شکل  - 2تغییرات مقادیر سفتی (سختی) بافت (نیوتون
بر گرم) در کپور ماهی نقرهای کشتار شده به روشهای
مختلف (کشتار با ضربه چکش ،کشتار با قطع کمان
آبششی و کشتار در هوا/خفهگی) طی دوازده روز نگه-
داری در یخچال (دمای  4±0/5درجه سانتیگراد).

صعودی داشت و این روند تا روز  12نگهداری مشهود
بود .بهطوریکه در روز  12نگهداری بین تیمارها از نظر
میزان این شاخص اختالف معنيداری وجود داشت و
کمترین مقدار  TVB-Nدر تیمار کشتار با روش قطع
کمان آبششي و بیشترین مقدار آن در تیمار کشتار با
نگهداری در هوا (روش خفگي) مشاهده گردید
(.)P<0/05

 .1.3سفتی بافت
بر اساس نتایج اثر تیمارهای اعمال شده و زمان
نگهداری بر مقدار سفتي (سختي) بافت معنيدار بود
( .)P<0/05در شروع آزمایش ،بهترتیب بیشترین
میزان سفتي در تیمارهای کشتار با ضربه به سر توسط
چکش و کشتار با قطع کمان آبششي و کشتار به روش
خفگي (نگهداری در خارج از آب) مشاهده شد (شکل
 .)2اما در انتهای دورۀ آزمایش (روز دوازده نگهداری)
بیشترین میزان سفتي بافت در تیمار کشتار با قطع
کمان آبششي و کمترین میزان آن هم در تیمار کشتار
هوای آزاد مشاهده شد (.)P<0.05

 .2.3سنجش رنگ
نتایج رنگ سنجي ماهیان ،اختالفات معنيداری
را بین تیمارها در طول زمان نشان داد (.)P<0/05
میزان روشنایي بافت ( )Lدر طول زمان در کلیه
تیمارها کاهش یافت (شکل  .)3بیشترین میزان
روشنایي در روز صفر در تیمار کشتار با روش قطع
کمان آبششي و کمترین میزان آن در روز دوازده
نگهداری ،در تیمار کشتار در هوا (خفگي) مشاهده
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شکل  - 3تغییرات شاخص ( Lبیانگر مقدار روشنایی)
در ارزیابی رنگ کپور ماهی نقرهای کشتار شده به روش-
های مختلف (کشتار با ضربه چکش ،کشتار با قطع کمان
آبششی و کشتار در هوا/خفهگی) طی دوازده روز نگه-
داری در یخچال (دمای  4±0/5درجه سانتیگراد).

شکل  - 5تغییرات شاخص *( bبیانگر رنگ زرد تا آبی
در مختصات محور رنگ) در ارزیابی رنگ کپور ماهی نقره-
ای کشتار شده به روشهای مختلف (کشتار با ضربه
چکش ،کشتار با قطع کمان آبششی و کشتار در هوا/خفه-
گی) طی دوازده روز نگهداری در یخچال (دمای 4±0/5
درجه سانتیگراد).

شکل  - 4تغییرات شاخص *( aبیانگر رنگ قرمز تا سبز
در مختصات محور رنگ) در ارزیابی رنگ کپور ماهی نقره-
ای کشتار شده به روشهای مختلف (کشتار با ضربه
چکش ،کشتار با قطع کمان آبششی و کشتار در هوا/خفه-
گی) طی دوازده روز نگهداری در یخچال (دمای 4±0/5
درجه سانتیگراد).

شکل  - 6تغییرات مقادیر ظرفیت نگهداری آب (برحسب
درصد) در کپور ماهی نقرهای کشتار شده به روشهای
مختلف (کشتار با ضربه چکش ،کشتار با قطع کمان
آبششی و کشتار در هوا/خفهگی) طی دوازده روز نگه-
داری در یخچال (دمای  4±0/5درجه سانتیگراد).

گردید (شکل  .)3بهعالوه در خصوص سایر شاخصهای
رنگسنجي (* aو * ،)bنیز در بین تیمارهای مختلف
تفاوت معنيداری مشاهده گردید ( .)P<0/05بر اساس
دادههای به دست آمده کمترین میزان شاخص * aدر
تیمار کشتار با روش قطع کمان آبششي و در روز صفر
و بیشترین میزان آن در تیمار کشتار با روش ضربه به
سر توسط چکش مشاهده شد (شکل  .)4همچنین
کمترین میزان شاخص * bتغییر ناموزني را در بین
تیمارها و همچنین در طي روزهای متفاوت نگهداری
به نمایش گذاشت (شکل .)5

 .3.3ظرفیت نگهداری آب
بر اساس نتایج ،مقدار ظرفیت نگهداری آب
اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف و همچنین در
زمانهای مختلف نگهداری دارای اختالف معنيداری

بود ( .)P<0/05کمترین مقدار  WHCدر ( Water
 )holding capacityتیمار کشتار در هوا و بیشترین

مقدار آن در تیمار کشتار با قطع کمان آبششي در طي
روزهای نگهداری مشاهده شد (شکل  .)6بیشترین
میانگین آب اندازهگیری شده در همه تیمارها در روز
صفر نگهداری و کمترین مقدار در تیمار کشتار در هوا
و در روز  12مشاهده شد .همچنین تیمارهای کشتار
در هوا ،کشتار با ضربه به سر توسط چکش و تیمار
کشتار با قطع کمان آبششي ،به ترتیب بیشترین مقدار
از دست دادن آب را در طي زمان نگهداری از خود نشان
دادند.

 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4مجموع ترکیبات ازتۀ فرار ()TVB-N
 TVB-Nعمدتاً از تری متیل آمین ،دی متیل
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آمین ،آمونیاک و ترکیبات فرار دیگر نیتروژن تشکیل
شده است .این ترکیبات در اثر فعالیت آنزیمها و
میکروبهای پروتئولیتیک و تجزیه پروتئینها و
ترکیبات ازتۀ غیرپروتئیني به وجود ميآیند .از آنجایي
که افزایش مقادیر  TVB-Nبا فساد باکتریایي و
فعالیت آنزیمهای دروني گوشت ماهي در ارتباط است،
این شاخص به طور گسترده برای ارزیابي کیفي
فرآوردههای دریایي طي دورۀ نگهداری مورد استفاده
قرار ميگیرد ( ;Gram and Vareltzis et al., 1997
 .)Huss, 1996بنابراین در پژوهش حاضر از این
شاخص برای ارزیابي کیفیت کپور نقرهای طي دوران
نگهداری استفاده شد .از طرفي دیگر نتایج نشان مداد
که بین این شاخص و میزان  pHاندازهگیری شده
(دادههای منتشر نشده) ارتباط مستقیمي وجود دارد.
با افزایش میزان  TVB-Nمیزان  pHگوشت نیز
افزایش یافته است .مقدار  TVB-Nعضله ،با افزایش
زمان نگهداری ،افزایش یافت که این افزایش در نتیجه
اثر آنزیمها و فعالیت باکتریایي است ( Howgate and
 .)Oerez, 1999همانطوریکه بیان شد ،مهمترین
دلیل افزایش این فاکتور در طول مدت نگهداری را مي-
توان با افزایش بار میکروبي گوشت در ارتباط دانست
( .)Gram and Huss, 1996پژوهشهای مشابه
برروی ماهي  Merluccius merlucciusنشان داد که
مقدار  TVB-Nعضله ،با افزایش زمان نگهداری،
افزایش ميیابد.
 .2.4سنجش بافت (سختی)
بین شرایط قبل از مرگ ماهي و استرس وارد
شده هنگام مرگ ،با شرایط فیزیولوژیک بدن ارتباط
نزدیکي وجود دارد ( .)Morzel et al., 2002ماهي-
هایي که قبل از مرگ تحت استرس شدیدی قرار مي-
گیرند ،به دلیل پاسخهای استرسي شامل تغییرات
هورموني ،بیوشیمیایي ،بههم خوردن تعادل یوني خون
و تغییرات در مقدار ذخائر انرژی بدن نهایتاً منجر به
افت کیفیت گوشت ماهي ميشود ( Taylor et al.,
 Kiessling )2002و همکاران ( )2004بیان داشتند
که عالوه بر تغییرات بیوشیمیایي عضله پس از مرگ،
آسیبهای وارد شده بر عضله ماهي هنگام تقالء ممکن
است سبب کاهش ویژگيهای کیفي ماهي شود .نتایج
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این پژوهش با نتایج بررسيهای  Vidyaو همکاران
( )1996همسو است .بهطور کلي سختي بافت ماهیان
بر اثر تخریب پروتئینها ( )Vidya et al., 1996است
که ميتوان با بهینهسازی روشهای کشتار از تخریب
بیشتر بافت و در نهایت افت تغذیهای فرآورده نهایي
جلوگیری بهعمل آورد.
 .3.4سنجش رنگ
رنگ گوشت از جمله مولفههای موثر بر بازار
پسندی ماهي است ( .)Gatica et al., 2008تغییرات
رنگ بافت ماهي از نشانههای افت کیفي فرآورده
محسوب ميشود ،بهطوریکه با گذشت زمان و افزایش
دما ،شدت این تغییرات افزایش ميیابد .تغییرات بیشتر
در طول زمان منجر به افت سریعتر کیفیت فرآورده
ميگردد .گرچه مقایسه اثرات استرس قبل از کشتار بر
ویژگيهای رنگ سنجي ماهي کپور نقرهای با دیگر
گونهها کار دشواری است ،اما  Eriksonو همکاران
( ،)2008تغییرات رنگ گوشت و پوست ماهي آزاد
اقیانوس اطلس را تحت تأثیر استرس قبل از مرگ،
جمود نعشي و یخگذاری بررسي کردند .در پژوهش
مذکور مشاهده شد که رنگ پوست ماهیان در ناحیه
پشتي بدن  7روز پس از نگهداری کاهش یافت ،که
مطابق نتایج این تحقیق بود .همچنین نتایج رنگ
سنجي گوشت در این پژوهش همسو با نتایج Sattari
و همکاران ( )2010بود .نتایج رنگ سنجي در شاخص
* aبرای تیمار کشتار با قطع کمان آبششي نسبت به
دیگر ویژگيهای رنگ سنجي گوشت متفاوت بود .این
اختالف با توجه به خروج خون از ماهیان مورد بررسي
در این تیمار قابل توجیح است.
 .1.4ظرفیت نگهداری آب
اندازهگیری رطوبت تحت فشار روشي جهت
اندازهگیری ظرفیت نگهداری آب توسط بافت ماهي
است .کاهش مقدار  WHCماهیچه اغلب در نتیجه
تغییرات ساختاری در ماهیچه است که بعد از مرگ رخ
ميدهد .کاهش ظرفیت نگهداری آب در نمونهها به
علت دناتوره شدن پروتئینها و در نتیجه آزاد کردن
مقدار قابل توجهي از رطوبت بافت بروز ميیابد
( .)Bligh and Duclos-Rendell, 1986اندازهگیری
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نتایج این پژوهش نشان دادند که روشهای
 بر کیفیت گوشت ماهي کپور نقرهای،مختلف کشتار
تأثیر قابل مالحظهای دارند که این تاثیرات از طریق
 رنگ،تفاوت در شاخصهای مورد بررسي (سختي بافت
 و سطح بازهای ازتهpH ، ظرفیت نگهداری آب،گوشت
 با توجه به نتایج این.فرار) به وضوح نشان داده شد
 تأثیر تیمارها در روزهای مختلف بر کیفیت،بررسي
 نظر به نتایج.ماهي در طول مدت نگهداری متفاوت بود
 ماهیان کشتار با قطع،حاصل از آنالیزهای مختلف
کمان آبششي بهترین کیفیت را داشتند و سرعت نزول
کیفت در ماهیان کشتار در هوا (کشتار در خارج از
.خفگي) باالتر از سایر روشهای کشتار بوده است/آب

1396  زمستان،4  شماره،70  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

مقدار آب موجود در عضالت (گوشت) بهعنوان یکي از
فاکتورهای کیفي فساد در پژوهشهای بسیاری از
Ben-Gigiri et al., 1999; Suvanich ( محققان
) آورده شدهet al., 2000; Fagan et al., 2002
) بیان2008(  و همکارانMorkore  در پژوهش.است
- عامل اصلي افت کیفي عضله همpH شد که تغییرات
چون کاهش ظرفیت نگهداری آب و افزایش مقدار
 عضله پسpH  کاهش.آبچک عضله پس از مرگ است
.از مرگ بر جنبههای فیزیکي گوشت تأثیر ميگذارد
 پایین سبب غیرطبیعي شدن و کاهشpH مقدار
 کاهش ظرفیت.ظرفیت نگهداری آب عضله ميگردد
 افزایش تغییرات،آب عضالت منجر به کاهش وزن
 تغییرات رنگ و در نتیجه افت کیفیت،اکسیداسیوني
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