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  چکیده
هبای شکبک کبرد  تحب  تباریر رو  (Metapenaeus affinis)اسبی  ربرع لهبمی ویسبت سبرتی    های بافتی و تغییرات ترکیب در این تحقیق ویژگی

درصب  نمبک  5-10گراد با وحمبت  درجی سانتی 31های ویست بع  از شستکت و آبککی در دوای نترشتشی  و آو  وترد ارزیابی قرار گرف . ب ین ونظتر نمتنی
 24گبراد ببی وب ت درجی سبانتی 61روز( و آو  )دوای  2گراد برای درجی سانتی 29)دوای  دقیقی پختی ش ن  و سپس بتسیمی نتر شترشی  30طعام بی و ت 

هبای تبازه و شکبک درجی سانتی گراد( بی و ت شش واه نسه اری ش ن . نمتنبی 27اتیمنی در دوای اتاق )ویانسین سال ( شکک ش ن  و در بستی بن ی پمی
ر گرفتن  و ترکی  اسی  ررع در لهمی ویست شبام و شکبک شب ه بتسبیمی دسبتساه بتسیمی دستساه تکسچر آناالی ر وترد سنجش قرا 6تا  1های ش ه طی واه

واه( وترد ارزیابی قرار گرفتن . نتایج نکا  دادن  کی شصتصیات سختی و وضعی  ارتجبالی لهبمی شکبک شب ه  6کروواتتگرافی گازی در زوا  صفر و واهانی )
(. وی ا  وجمتع اسی های ررع اشباع لهمی ویست شبام نسبب  ببی ویسبتی <05/0pم ن اشتن  )داری را در زوا  صفر با هویست بتسیمی دو رو  تفاوت وعنی

( ولی ویستهای شکک ش ه با هر دو رو  در زوا  صفر تفاوت وعنبی داری بباهم نکبا  >05/0pداری را نکا  داد )شکک ش ه در هر دو رو  کاهش وعنی
همی ویستی شکک ش ه با رو  نتر شترشی  و آو  در طت  دوره نسه اری رون  راب  و اف ایکبی را های ررع اشباع  ل(. وی ا  وجمتع اسی <05/0pن ادن  )

داری را های ررع تک غیر اشباع لهمی ویست شام  نسب  بی ویستی شکبک شب ه در هبر دو رو  تغییبرات وعنبیبی ترتی  نکا  دادن . وی ا  وجمتع اسی 
(. وی ا  وجمتع اسبی های ربرع <05/0pهر دو رو  در زوا  صفر تفاوت وعنی داری باهم نکا  ن ادن  ) ( و ویستهای شکک ش ه با>05/0pنکا  ن ادن  )

. وجمبتع با یک پیتن  دوگانی لهمی ویستی شکک ش ه با رو  نتر شترشی  و آو  در طت  دوره نسه اری رون  اف ایکبی و رابب  را ببی ترتیب   نکبا  دادنب 
( ولبی ویستهبای >05/0pداری را نکا  داد )همی ویست شام نسب  بی ویستی شکک ش ه در هر دو رو   کاهش وعنیاسی های ررع با رن  پیتن  دوگانی ل

(. بی طبتر کمبی تحقیبق راضبر هبر دو رو  را جهب  رفب  ترکیب  <05/0pداری باهم نکا  ن ادن  )شکک ش ه با هر دو رو  در زوا  صفر تفاوت وعنی
 ی لهمی ویست پیکنهاد داد.های بافتاسی های ررع  وفی  و ویژگی

 های بافتی.(، شکک کرد ، ویژگیMetapenaeus affinisاسی  ررع، ویست سرتی  )واژگان کلیدی: 
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Abstract 
In this study, the textual properties and changes in the composition of fatty acid of Metapenaeus affinis muscle were 
evaluated under the influence of light and moisture drying methods. For this purpose, shrimp samples were cooked 
after washing and rinsing at 31 ° C with 5-10% salt solution for 30 minutes and then by sunlight (29 ° C for 2 days) 
and oven (61 ° C for 24 hours) and stored in a polyethylene package at room temperature (average 27 ° C) for six 
months. The fresh and dried specimens were analyzed by Texture Analyzer in Months 1 to 6, and the fatty acid 
composition of raw and dried shrimp muscle was evaluated by a gas chromatography machine at zero and monthly 
(6 months) they got. The results showed that the stiffness and elasticity of shrimp dried muscle were not 
significantly different at zero time by two methods (p> 0.05). The total amount of crude shrimp muscle saturated 
fatty acids decreased significantly in both methods compared to dried shrimp (p<0.05). The total amount of crude 
shrimp muscle saturated fatty acids showed a significant decrease in both shrimp drying methods, but, dried shrimp 
did not show any significant difference in both methods at zero time. The total amount of saturated fatty acids of 
shrimp muscle dried by sunlight and oven method showed a constant and incremental trend during the maintenance 
period. The total amount of unsaturated fatty acids of crude shrimp muscle was not significantly different from that 
of dried shrimp in both methods. Dry shrimps did not show any significant difference at zero time with both 
methods. The total amount of fatty acids with a double bond of shrimp muscle dried by sunlight and oven method 
during the maintenance period showed an incremental and constant trend, respectively. Total fatty acids with 
multiple dendrite's of shrimp muscle showed a significant decrease compared to dried shrimp in both methods. 
However, dried shrimp did not show any significant difference in both methods at zero time. The total amount of 
unsaturated fatty acids of muscle shrimp dried with sunlight showed a decrease trend during the maintenance period. 
In the case of omega-3 fatty acids, the fresh samples showed a higher value compared to the dry specimen of zero 
and dry specimens in the sun and dried specimens in the oven in the 6th month. In general, the present research 
proposes both methods to maintain the composition of beneficial fatty acids and muscle tissue properties of shrimp. 
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مقدمه. 1   
Fuentes (1998 نکا  داد کبی، در رییبم هبای )

غذایی کی در آنها اسی های ررع غیر اشبباع جبایس ین 
اشباع ش ه ان ، بیماری های لبروق کرونبر کباهش وبی 

های یاب . از این رو بی ونظترکاهش شطر ابتال بی بیماری
مبی و لروقی وصرف آب یبا  غنبی از اسبی های ربرع ق

،  3اشببباع نکبب ه، بببی شصببتر ربباوی گببروه اوسببا 
Sargent,1996)  راتتصببیی کببرده انبب . از ایببن رو  )

وطالعببات وتعبب دی روی ترکیبب  شببیمیایی و پروفیبب  
هبای وختمبآ آب یبا  انجبام شب ه اسی های ررع گتنی

 ;Chandrashekar and Desthale, 1993اسب   )

Eun et al., 1994; Wanasundara  and 

Shahidi,1998; Uauy and Valenzuela, 2000) .
 اهمی  از تجاری ومتاز غذای یک لنتا  بی ویست اوروزه

 ویست وختمآ های گتنی ویا  از .اس  برشتردار ای ویژه

 سببرتی  ویسببت گتنببی فببار ، شمببیج در وتجببتد

Metapenaeus  affinis (Milme Edwards'1837) 

انی باالیی دارد و از صی  شتبی برشتردار اس . ایبن فراو
اور اهمی  پژوهش در زوینی بهینی سازی فبرآوری ایبن 
گتنی را دو رن ا  کرده اس . با ایبن ربا ، وحصبتالت 
دریایی پس از ورگ از طریق واکنش های بیتشبیمیایی 
وتع د با یک تخری  سریع وتاجی ان  و این اور ونجر بی 

و ارز  تجباری آنهبا وبی شبتد.  از دس  داد  کیفیب 
ببر بکبار  کباربردی هبای برناوی و پژوهش ها از بسیاری

گیری رو  هایی برای رف  کیفی  غب ا هبای دریبای 
 بع  از صی  وتمرک  بتده اس  رو  های شکک کرد 

 Duan et al., 2004; Djendoubleیکی از آنهاسب  

et al., ,2009; Deng et al., 2011) .)رفب  ببرای 

 ذشیبره هبای رو غبذایی آ  ،  شتار و ب یآ کیفی 

 کبرد  شکبک و ستد کرد  نمکنظیر  و فرآوری سازی
ببی طبتر گسبترده  ها فرهنگ در بسیاری از شترشی  در

 Clack andگیببرد ایببی وببترد اسببتفاده قببرار وببی

Goldblith,1974; Rodrigo et al.,1998) .) رو 

 اربرات( و آ و شترشبی ) کبرد  شکبک وختمبآ های

رد و ایبن اوبر  دا وغبذی وبتاد ترکیب  روی یوتفباوت
 انتخاع،  وحصتالتی با کیفی  وتفاوتی را تتلی  وی کن .

، اوکانبات در  یآبب گتنبی بی کرد  شکک فراین 
 Clucas)دارد بستسی کنن ه وصرف تقاضای و دستر 

and Sutcliffe,1981) در وناطق گروسیری و وناطق .
ی  بباال، شکک با رطتب  کبم و انبریی گروبایی شترشب

اغم  از آفتاع جه  شکک کرد  آب یا  اسبتفاده وبی 
کباهش  فسباد شتد. زیرا با کاهش سبط  آع در نمتنبی،

 کبرد  کبک(. شBala and Mondol, 2001یاب  )وی

 یهبای وحب ودی  اوبا اسب ، ارزا  گرربی  فتباعآ در
ایجباد  وحصبت  در را تتجهی قاب  های زیا  دارد،زیرا، 
 تتسب  لتدگیآ دلی  بی میوحصت  راص کیفی کرده و 

 همچنبین و هبا ویکروارگانسیم و رکرات، شارجی وتاد

تح  تاریر تابش نبتر شترشبی  کباهش وبی  رنگ تغییر
 ;Basha and Pancholy, 1982آیببببب )

Fennema,1996 هبای شکبک (. از این رو سبایر رو
کرد  ونجممی آو  وترد تتجبی قبرار گرفتبی اسب ، ببی 

 تلیب  وحصبتالت ببرایت ببرای تر وناس  روشی لنتا 

 ;Eyo,1998استفاده وبی شبتد ) طتالنی سازی ذشیره

Andrew,2001; Edijala et al., 2009  در سبا .)
های اشیر، رو  های شکک کرد  ببا در نظبر گبرفتن 
جنبببی هببای اقتصببادی و اکتلببتییکی و افبب ایش قیمبب  
ستش  اهمی  بیکتری پی ا کرده اس ، بخصتر اینکی 

یبک رو  قب یمی اسب  و شکک کرد  وبتاد غبذایی 
ق وتی بسیار طتالنی دارد و هنتز بی لنتا  رو  لممبی 
و کاربردی در اغم  ککترهای پیکبرفتی ار آ  اسبتفاده 
وی شتد. با تتجی بی اینکی ویست سبرتی  یکبی از آب یبا  

های استا  بتشهر اسب  و از وهم اقتصادی و ارز آور آع
ی  وی شتد، آنجا کی سالیانی این آب ی در رجم باالیی ص

بررسی لممی شکک کبرد  ایبن ویسبت جهب  ذشیبره 
سازی طتالنی اهمی  زیادی دارد. از این رو این وطالعبی 
با ه ف بررسی تاریر دو رو  شکک کرد  در شترشی  
)سنتی( و در آو  )صنعتی( بر ترکی  اسبی های ربرع 

 باف  ویستی سفی  سرتی  انجام ش . 
 

  . مواد و روش ها2
گروببی تتسبب  صببیادی  300ا تبب 65ویسببت هببای 

 Metapenaeus)وعتم  صبی  شب . ویستهبای سبرتی 
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affinis)   بر اسا  شصتصیات وترفتلتیی و با اسبتفاده
 , Fischer  and Bianchiاز کمی  شناسبایی وتجبتد )

( وترد بررسی قبرار گرفتنب  و پبس از شناسبایی 1984
ای ج اسازی ش ن . در این تحقیبق جهب  شکبک گتنی

شی  از پروتکب  وحمبی در اسبتا  بتشبهر کرد  در شتر
کیمبتگرم ویسبت صبی   2استفاده ش ، ب ین صترت  کی 

درصب   5-10ش ه را پس از شستکتی اولیی با وحمبت  
دقیقبی جتشبان ه و  30( بی وب ت NACLنمک طعام )

سپس درو  آبکش قرار داده و در وح  وناس  انتخابی 
وکبا  سال  قرار وی دهنب .  48زیر نتر آفتاع بی و ت 

وترد نظر دارای رطتب  کم و نتر وسبتقیم شترشبی  در 
طببت  روز اسبب  و بببا رصارککببی و تببتری زد  از ورود 
ریتانات بی وح  شکبک کبرد  ویسبت جمبتگیری وبی 

پببس از ایببن کببار بببرای جمببت گیببری از آلببتدگی  .شببتد
ارتمالی ، ونطقی وبترد نظبر تتسب  رصبیری از ببرگ 

از نمبک  درش  نخ  فر  شتاهب  شب  و الیبی نبازکی
طعام بر روی آ  ریختی وی شتاین کار در دو روز انجبام 
ی شتد. سپس نمبک اضبافی از روی پتسبتی ویسبت  ببا 
تکا  داد  نمتنی ها ج ا وی شتد و نمتنی هبا در کیسبی 
هایی از جنس پمی اتبیمن جمبع آوری و لببی کیسبی ببا 
بس  هبایی پالسبتیکی وحکبم بسبتی شب ه و در جبای 

درجبی  سبانتیسراد  27یبانسین شکک و دوای اتاق ببا و
نسببی داری وببی شببتد. در گببروه دوم ویستهببا، بعبب  از 

درجی سانتی گراد  65جتشان ه ش   در آو  و در دوای 
 سال  شکک ش ن .   24بی و ت 
   

 شور خشک  ی. شاخص های میگو1.2
در این پژوهش،  بع  از لم  آوری ویست ها بی دو 

ی برداری شب  رو  شکک کرد ، از لهمی ویست ها نمتن
و ترکی  اسی های ررع، سبختی و وضبعی  ارتجبالی 
باف  ویست در یک دوره شش واهبی وبترد ارزیبابی قبرار 
گرف . در وررمی او  ویسبت سبالم و تبازه نیب  ، سبپس 
ویستی آع پ  شبتر شب ه و در آشبرین وررمبی پبس از 

 .   شاشص های ذکر ش ه بررسی ش ن  شکک کرد  
 

 . روش بافت سنجی2.2 
 ) CT3دستساه  تتس  TPAوایش آز 

 ,Texture Analyzer, Brookfieldپروع

TA25/1000 انجام ش . ابت ا لهمی  10 بار و

وحصت  شکک ش ه )آو ، شترشی ( از پتستی ویست 

سانتی وتر بر  داده  1ها ج ا ش ن  و بی ارتفاع 

ش . شاشص های سختی )بیکترین نیرو در اولین 

ی )وسافتی کی در وررمی فکرد ( و وضعی  ارتجال

طی زوا  واده غذایی ارتفاع اولیی شتد را بازیابی 

 ,.Tokur et alوی کن ( وترد بررسی قرار گرف  )

2004  .) 
 

 .  اندازه گیری اسید چرب 3.2  
در یبک هباو ، از  هابع  از همتی  کرد  نمتنبی  
  آزوایشلتلبی بی دق گرم برداش  ش  و بی 5/0نمتنی ها 
شبب ن  و سببپس رببال   دار ونتقبب پببی درع دارای 

( 2:1کمرفرم بی نسبب  رجمبی  کنن ه )وتانت :استخراج
از  بعب  (.Folch et al., 1957بی آنهبا اضبافی گردیب  )

وخمتط نمتد  رال  و نمتنی، نمتنی ها سانتریفیتی ش  و 
قببال  کبی  آزوایکبیلتلبی داشب   رال  راوی رربی ببی

سبانتریفیتی دو بباره  تتزین شب ه بتدنب  ونتقب  شب  و
وحتتی لتلی تبخیر ش  سپس تتس  گاز نیتروی  ش ن . 

رربی در داش  لتلی باقی بمان . وی ا  رربی نمنبی ببا  تا
 کم کرد  وز  لتلی از وز  نمت  و رربی بی دس  آو  و

لیتببر ویمی 3شبب ه شبب . بببی رربببی استخراجوحاسبببی 
وبتالر( صبابتنی شب ه  2هی روکسی  پتاسیم وتبانتلی )

لیتبر اسی سبتلفتریک ویمی 5  و ببا افب ود  اف وده شب
وتالر(، رربی بی وتی  اسبتر تبب ی  گردیب   2وتانتلی )

(Carvalho and Malcata, 2005 وتیبب  اسببتر .)
لیتر هپتا  نروا  استخراج اسی های رربی در یک ویمی

ش  و جه  آنالی  پروفی  اسی های ربرع یبک ویکبرو 
روواتتگرافی گبازی لیتر از فاز هپتا  نروا  بی دستساه ک

تبک اسبی های ربرع از ت ریق ش . جه  شناسایی تک
وخمتط استان ارد اسی های ررع ساش  شرک  سیسما 

های بازداری استفاده گردی .  ار دسبتساه با وقایسی زوا 
سبباش   Agilent-6890کرووبباتتگراف گببازی وبب  

، وجهبب  بببی دریچببی ت ریببق آوریکببا Agilent کمپببانی
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 ی های ررع اسویژه تج یی  یالریکاپیالری، ستت  کاپ

(DB-225 MS)   25/0وتر و قطبر داشمبی  30بی طت 
اتیمن گمیکبت  ببی ضبخاو  یپمبوتر با فاز سباکن یمیو

استفاده  ( FID) یا، دتکتتر یتنش شعمییکرووترو 25/0
گراد ببتد و آو  یسبانتدرجی  100دوای اولیی آو   .ش 

ش . سپس دوا  داشتینسیبی و ت یک دقیقی در این دوا 
درجبی  200تبا گراد بر دقیقی یسانتدرجی  25با سرل  

یقی در هما  دوا بباقی دق 12گراد اف ایش یاف  و یسانت
گاز راو  بی ترتی  ببا  لنتا  بیوان . از گاز نیتروی  نی  

لیتببر بببر دقیقببی اسببتفاده یمیو 45و  1سببرل  جریببا  
اد و گریسبانتدرجی  250گردی . دوای دریچی ت ریق در 

 گراد تنظبیم شب .یسانتدرجی  260دوای آشکارساز در 
افبب ار  دسببتساه بببا اسببتفاده از نببرم یهبباپببرداز  داده

Chemstation  شب . وقایسبی انجبام  در وحی  وین وز
ای دانکبن ها بی کمک آزوت  رنب  داونبیویانسین تیمار

دار در صترت گرف  و وجتد و ل م وجتد اشتالف وعنبی
  .ر ص  تعیین شد 95سط  التماد 

 . تجزیه و تحلیل آماری4.2
برای تج یی و تحمی  آواری ویبانسین وتغییرهبا  

بین دو رو  شکک کبرد  )سبریا  زوبانی( از تج یبی 
واریانس یک طرفی استفاده شب . ببرای وقایسبی ویب ا  
اسی های ررع بین دو رو  و بافب  سبنجی از آزوبت  

ادار تی و همچنین برای تعیین سبط  وعنبی داری وعنب
 بببین شبباشص هببا در زوانهببای وختمببآ از آزوببت  

Duncan,s new multiple testnv   سبط  اطمینبا
 درص  استفاده ش .  95

 
 . نتایج 3  

اسی  های ربرع اشبباع  1بر اسا  نتایج ج و  

غال   در  لهمی شام و شکک ش ه ویستی سرتی  اسی  

( بتدنب .  18:0C( و اسی  استئاریک ) 16:0Cپالمتیک )

دو اسی  ررع غال  در نمتنی شام با اشبتالف وعنبی  هر

دار در وقایسی با نمتنی های شکک صفر وقب ار بباالتری 

(. در وببترد اسببی  پالمتیببک p<05/0را نکببا  دادنبب  )

وقایسی دو رو  شکبک کبرد  نکبا  داد کبی بجب  در 

در باف  لهبمی   6و  5، 4زوا  صفر، در واه های وختمآ 

( ولی در بین دو p<05/0رد)بی طتر وعنی داری تغییر ک

(.  ویب ا  <05/0pرو  اشتالف وعنی دار ی را ن اش )

اسی  استئاریک نی  بجب  در زوبا  صبفر، در وباه هبای 

در باف  لهمی  ببی طبتر وعنبی داری  6و  5، 4وختمآ 

( ولببی در بببین دو رو  اشببتالف p<05/0تغییببر کببرد)

(.  بررسبببی رونببب   <05/0pوعنبببی دار ی را ن اشببب )

اسی  های ررع غال   در لهمی ویست شکبک   تغییرات

شبب ه  بببا دو رو   شکببک کببرد  شترشببی ی و او   

اشتالف وعنی داری را در طت  شش واه نسه اری نکا  

ن ادن  . از بین اسی های ربرع ببا یبک پیتنب  دوگانبی، 

-9) اولئیبک( و اسبی   n16:1C-7) پالمیتتلئیکاسی  

n18:1C ر نمتنبی تبازه ( باالترین وی ا  اسی  ررع را د

 37/10در نمتنبی شبام ) پالمیتتلئیکنکا  دادن . اسی  

درص  از اسی  ررع( در وقایسی با نمتنی شکک صبفر و 

درصب  از اسبی   14/9نمتنی شکک شب ه شترشبی ی )

ربرع( ببا اشبتالف وعنبی دار وقب ار بباالتری را نکببا  

(. اوا در رو  شکک کرد  با آو  اشتالف <05/0pداد)

نمتنی شام و نمتنی شکک صفر وکاه ه  وعنی داری بین

در  2نک . وقایسی دو رو  نکبا  داد، ببی جب  در وباه 

هبا ببین دو رو  اشبتالف وعنبی داری وجبتد سایر واه

در  اولئیبک، ویب ا  اسبی  6( و در واه p<05/0داش  )

درصب  از اسبی  ربرع( در  56/9نمتنی شکک ببا آو  )

رص  از د 14/9وقایسی با نمتنی شکک ش ه شترشی ی )

اسی  ررع( با اشتالف وعنی دار وق ار بیکتری را نکا  

داد. ز بین اسی های ررع با یک پیتنب  دوگانبی، اسبی  

(  n18:1C-9) اولئیک( و اسی   n16:1C-7) پالمیتیک

باالترین وی ا  اسی  ررع را در نمتنی تازه نکا  دادنب . 

درصب  از اسبی   37/10در نمتنی شبام ) یکتپالمیاسی  

در وقایسی با نمتنی شکک صفر و نمتنبی شکبک  ررع(

درص  از اسی  ررع( با اشبتالف  14/9ش ه شترشی ی )

(. اوبا در <05/0pوعنی دار وق ار بباالتری را نکبا  داد)

رو  شکک کبرد  ببا آو  اشبتالف وعنبی داری ببین 
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نمتنی شام و نمتنی شکک صفر وکاه ه نک . وقایسی دو 

هبا ببین دو ر سایر واهد 2رو  نکا  داد، بی ج  در واه 

( و در p<05/0رو  اشتالف وعنبی دار وجبتد داشب  )

در نمتنبی شکبک ببا آو   اولئیبک، ویب ا  اسبی  6واه 

درص  از اسی  ررع( در وقایسی با نمتنی شکبک  56/9)

درص  از اسی  ررع( با اشبتالف  14/9ش ه شترشی ی )

وعنی دار وق ار بیکبتری را نکبا  داد. در وبترد اسبی  

درصب   12ک وق ار این اسی  ررع در نمتنی شام )اولئی

از اسببی  رببرع( بببا ویبب ا  آ  در نمتنببی شکببک صببفر 

(. همچنین وقایسی p < 05/0اشتالف وعنی دار داش  )

بین دو رو   شکک کرد  نکا  داد، این اسبی  ربرع 

دارای اشتالف وعنبی دار ببتد و  2و  1فق  در واه های 

ف وعنببی داری در سببایر وبباه هببا بببین دو رو  اشببتال

(. در بین اسی های ررع با رنب  p>05/0وکاه ه نک )

( و  n20:5C-3پیتن  دوگانبی، اسبی  ایکتزاپنتانتکیبک )

( باالترین درصب   n22:6C-3اسی  دوکتزاهس انتکیک  )

از اسی  ررع را داشتن . اسی  ایکتزاپنتانتکیبک و اسبی  

درص  از اسبی   50/14دوکتزاهس انتکیک در نمتنی شام )

رع( ببا نمتنبی شکبک صبفر در رو  شکبک کبرد  ر

شترشبببببی ی اشبببببتالف وعنبببببی داری را نکبببببا  

(. وقایسی ببین دو رو  شکبک کبرد  p>05/0ن ادن )

در سبایر وباه هبا ببین دو رو   1نکا  داد بی ج  وباه 

(. اسببی  p<05/0اشببتالف وعنببی دار وجببتد داشببتن  )

دوکتزاهس انتکیک. در طت  دوره بین نمتنی تازه و نمتنبی 

و نمتنی های شکک  5و  4، 3، 2کک صفر و واه های ش

(. اسبی های p>05/0صفر اشتالف وعنی داری ن اش  )

( ببین MUFA∑ررع غیر اشباع با یک پیتن  دوگانبی )

نمتنی شام و نمتنی شکبک صبفر در هبر دو رو  آو  و 

شترشبببببی ی اشبببببتالف وعنبببببی داری وکببببباه ه 

  (. وقایسی دو رو  ببا یکب یسر نکباp>05/0ن اشتن )

داد کی وی ا  وجمتع اسی های ررع غیر اشباع با یبک 

بببین دو رو   1(، در وبباه MUFA∑پیتنبب  دوگانببی )

(. در وجمببتع p<05/0اشببتالف وعنببی داری داشبب )

 01/35، نمتنبی شبام )(SFA∑)اسی های ررع اشبباع 

درص  از اسی  ررع( در وقایسی با نمتنبی شکبک صبفر 

  شکبک وق ار کمتبری را نکبا  داد کبی در وبترد رو

(. p>05/0کرد  شترشی ی اشتالف وعنی دار ن اشب )

همچنین وقایسی بین دو رو  شکک کبرد  نکبا  داد 

ببین دو رو  اشبتالف وعنبی دار  6و  5، 3در واه های 

نمتنی ویسبت شکبک  6( و در واه p<05/0وجتد داش  )

ش ه در آو  با اشتالف وعنبی دار در وقایسبی ببا نمتنبی 

ببباالتری را نکببا   شکببک شبب ه در آفتبباع وقبب ار

، نمتنبی 6(. در وترد اسی های ربرع اوسبا p<05/0داد)

درص  از اسی  ربرع( در وقایسبی ببا نمتنبی  87/6شام )

شکک صفر با اشتالف وعنی دار وق ار کمتری را نکبا  

(. در وترد وجمبتع اسبی های ربرع غیبر p<05/0داد)

، ویب ا  ایبن (∑PUFAاشباع با رنب  پیتنب  دوگانبی )

درص  از اسی  ربرع( در  73/34تنی شام )شاشص در نم

وقایسی با نمتنبی تبازه شکبک وقب ار کمتبری را نکبا  

(. همچنین وقایسی دو رو  شکک کبرد  p<05/0داد)

دار ببین دو آو  و شترشی ی نکا  وجتد اشتالف وعنی

ببین وجمبتع  4، 1رو  شکک کرد  را در وباه هبای 

اسببی های رببرع غیببر اشببباع بببا رنبب  پیتنبب  دوگانببی 

(∑PUFA) ( 05/0نکا  داد>p اوا در سبایر وباه هبا .)

(. در وببترد p>05/0ایببن اشببتالف وعنببی دار نبببتد)

درصب  از  86/27، نمتنبی تبازه )3اسی های ررع اوسبا 

اسی  ررع( در وقایسی با نمتنبی شکبک صبفر و نمتنبی 

درصب  از اسبی  ربرع( و  23شکک ش ه در شترشی  )

اسببی  درصبب  از  55/22نمتنببی شکببک شبب ه در آو  )

با اشتالف وعنبی دار وقب ار بباالتری را  6ررع( در واه 

(. همچنبین وقایسبی دو رو  در p<05/0نکا  دادنب )

بین دو رو  اشبتالف  6و  1،3،5نمتنی تازه، انتهای واه 

(.  در وبترد نسبب  p>05/0وعنی داری را نکبا  نب اد)

∑n3/n6  ( ببا  07/4نمتنی شام )درصب  از اسبی  ربرع

در وقایسی با نمتنی های شکک صبفر  اشتالف وعنی دار

(. همچنین وقایسبی p<05/0وق ار باالتری را نکا  داد)



 5 ...ی یشترش های شکک کرد  با رو  ن یارر فرا

 

 
 
 

دو رو  در واه های وختمآ راکی از اشتالف وعنی دار 

دارد. همچنین در انتهای دوره  6و  5و  2،4در واه های 

نسه اری این نسب  در رو  شکبک کبرد  ببا آو  ببا 

کببرد  در  اشببتالف وعنببی دار ببباالتر از رو  شکببک

 ITو  IA(. در وبترد شباشص p<05/0شترشی  داش  )

هی  اشتالف وعنی داری بین نمتنی هبای تبازه، شکبک 

صفر و شکک شب ه در آو  و شترشبی  اشبتالف وعنبی 

  (.p>05/0داری وجتد ن اش  )

 

. بررسییی شییاخص هییای سییعتی و و یی یت 1.3
 ارتجاعی بافت میگوی خشک شده

تجالی بین دو ، سختی و وضعی  ار2وطابق ج و  

رو  شکک کرد  با نتر شترشی  و شکک کرد  در آو  در 

 (.>05/0Pانتهای دوره بررسی اشتالف وعنی داری ن اش  )
 

 . بحث و نتیجه گیری4 
نتایج تحقیق راضبر نکبا  داد اسبی  پالمتیبک  

(16:0C ( و اسی  استئاریک )18:0C  دو اسبی  ربرع )
لهببمی در ( ∑SFAغالبب  در اسببی های رببرع اشببباع )

ویست شام و شکک ش ه با دو رو  در طبت  نسهب اری 
(، بیا  کردن  کی 2014و همکارا  ) Eskandariبتدن . 

درصب  و  6/16( ببا  16:0Cاسی های ربرع پالمتیبک )
درصب  اسبی های  78/10( ببا  18:0Cاسی  استئاریک )

ربببرع اشبببباع غالببب  در لهبببمی ویسبببتی سبببرتی  
(Metapeneus affinis) تبایج تحقیبق بتدنب  کبی ببا ن

راضر هم شتانی دارد. وقایسی این دو اسی  ربرع ببین 
نمتنی های تبازه و نمتنبی هبای شکبک در زوبا  صبفر، 
کاهش وعنی داری را در وق ار این اسی  ررع در نمتنی 

 16:0Cهای شکک نکا  داد. همچنین اسی  پالمتیک )

( هم در نمتنی شکک شب ه  18:0C( و اسی  استئاریک)
و هم در نمتنی شکبک شب ه در آو   با رو  شترشی ی

نسهب اری  6(را در وباه  P<05/0کباهش وعنبی داری )
نکا  دادن ، کی در وترد اسی استئاریک درص  این اسی  
ررع در نمتنی شکک ش ه با آو  در وقایسی ببا نمتنبی 
شکک ش ه با رو  شترشی ی وق ار بباالتری را نکبا  

ی در ( نیبب  رونبب  کاهکبب2009و همکببارا  ) Shahداد. 
( و اسبی  اسبتئاریک  در وباهی  16:0Cاسی  پالمتیک )

هرینگ شکک ش ه  گ ار  نمتدن . در ویبا  وجمبتع 
اسببی های رببرع غیببر اشببباع بببا یببک پیتنبب  دوگانببی 

(∑MUFA) ( 9اسببی  اولئیببک-n18:1C  ببباالترین )
درص  را در لهمی ویست شام و شکک شب ه ببا دو رو  

و Eskandari سی در طت  نسه اری را نکا  داد. در برر
(،  روی  ویسببببببتی سببببببرتی  2014همکببببببارا  )

(Metapeneus affinis) اسی  اولئیک باالترین رهتر ،
را در ویا  اسی های ربرع غیبر اشبباع ببا یبک پیتنب  

( روی 2011و همکارا  ) Liهای دوگانی داش . در یافتی
و همکببارا   Sriketهببا در رببین و هببا و وبباهیویسببتی

( نیبب  Penaeus monodon( روی ویسببتی )2007)
برتری این اسی  ررع در این گبروه را گب ار  کردنب . 
نتایج همچنین نکا  داد کی رو  شکک کرد  تفباوت 
وعنی داری را در درص  اولئیک اسبی  ببین دو رو  در 

درصببب ( و شترشبببی   68/11در آو  ) 6انتهبببای وببباه 
درصبب ( ایجبباد نکببرد و وقببادیر در وبباه شکببم  86/11)

وقایسی با نمتنی تبازه نیب  اشبتالف وعنبی نسه اری، در 
(. ایببن اسببی  رببرع بببی دلیبب  >05/0Pداری ن اشبب  )

شاصببی  پببایین آورنبب گی کمسببترو  تبباریر و بتببی بببر 
وصرف کنن ه دارد، کی این ل م کاهش وعنبی دار یبک 
اوتیاز و ب  در نسه اری طبتالنی وب ت وحسبتع وبی 

 (.Akintola, 2015شتد )
ک صفر در وقایسی ببا اسی  اولئیک در نمتنی شک 

داری را در هبر دو رو  داشب ، نمتنی تازه کاهش وعنی
( 2و  1اوا در اداوی رونب  نسهب اری )ببی جب  وباه هبای 

دار اشتالف بین نمتنی هبای شکبک شب ه و آو  وعنبی
رون  کاهکبی و سبپس  (2009و همکارا  ) Shahنبتد. 

اف ایکی را در اسی  اولئیک در طی رون  شکبک کبرد  
و  Tvrzickaاهی هرینببگ وکبباه ه کردنبب . فیمببی وبب
(، بیا  داشتن  کی اسی  ررع اولئیبک 2011همکارا  )

بی لنتا  یک ض  لختی برای لیپتپروتئین های با زنجیره 
بمن  لم  وی کن . وق ار این اسی  ربرع در ویستهبای 

درصب  اسبی  ربرع کب  را  7/10- 8/15وختمآ ببین 
(Sriket et al., 2007; Chedoloh et al., 2011; 

Li et al., 2011 شاو  ش ه اس . در تحقیبق راضبر )
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وق ار این اسی  ررع در رو  شکک کرد  با آو  بین 
درص  از اسبی  ربرع و در رو  شکبک  68/11-76/9

درصب  ببتد و  62/10-19/13کبرد  ببا شترشبی  ببین 
 EPAو  DHAدرصب  ببتد.  12همچنین در نمتنی تازه 

ر شبانتاده اسبی های از اسی های ررع ضروی ان  کبی د
(. ایبن دو Feliz et al., 2002قبرار دارنب  ) n3ربرع 

اسی  ررع الهای وهم اسی های ررع غیبر اشبباع ببا 
هستن . در تحقیق راضبر،  PUFA)رن  پیتن  دوگانی )

( و  n22:6C -3) دوکتزاهس انتکیببکاسببی  رببرع 
( دو اسی  ررع غالب  در  n20:5C-3ایکتزاپنتانتکیک )
ررع غیر اشباع ببا رنب  پیتنب  دوگانبی ویا  اسی های 

(∑PUFA . بتدن ) 
در بررسببی اسببی های رببرع اشببباع در ویسببتی 

دوکتزاهس انتکیبک سرتی  شمیج فار ، دو اسبی  ربرع 
(3- n22:6C ( و ایکتزاپنتانتکیبببک )3-n20:5C  )

باالترین درص  اسی های ررع را در این گبروه داشبتن  
(et al., 2014 Eskandari .)EPA ر دو رو  و در هب

تبر ببتد. البتبی در غالبب  DHAنمتنی تبازه نسبب  ببی 
شرای  طبیعی نی  رنین رالتی برقرار اس  و در سخ  

(  n20:5C-3پتستا  و نرم تنا  اسی  ایکتزاپنتانتکیک )
(  n22:6C -3) دوکتزاپنتانتییکدر وقایسببی بببا اسببی 

(. گب ار  شب ه اسب  Ackman, 2000تر اس  )غال 
 EPAو  DHAیبک، اسبی  اسبتئاریک، کی اسبی  پالمت

هببای بیکببترین فراوانببی را در اسببی های رببرع گتنببی
Parapenaeus longirstris ،Nephrops 

norvegicus ،P. semisulcatus ،Aristeus 

antennatus و Metapenaeus monoceros  را دارا
 Celikو  Yanar( و 2003) Nunesو Rosa هسببتن  

نبتع اسبی  ربرع  4ین (. در پژوهش راضر نی  ا2005)
نی  درص  رهتر باالیی را نکا  دادنب . رونب  نسهب اری 
، 6کاهش در وحتتی این اسی  ررع را نکا  داد در واه 

در وقایسی با نمتنبی تبازه و شکبک صبفر  DHAوی ا  
کاهش وعنی دار داش  اوا بین دو رو  اشتالف وعنبی 

 داری وکاه ه نک .  
-3تکیببک)در پببژوهش راضببر، اسببی  ایکتزاپنتان

n20:5C ()EPA در هببر دو رو  شکببک کببرد  در )
وقایسی با نمتنی تازه در تمام واه های نسهب اری کباهش 

نکا  داد. همچنین وقایسی اسی  ایکتزاپنتانتکیک در دو 
رو  شکک کرد  در نمتنی شکک صفر، نکا  داد کبی 
رو  شکک کرد  شترشی ی در وقایسی ببا رو  آو ، 

  ایبن اسبی  ربرع در بی شک  وعنی داری سب  رفب
اسببی  نمتنببی شکببک صببفر شتاهبب  شبب . اوببا در وببترد 

( بین نمتنی تازه C22:6n-3()DHA) دوکتزاهس انتکیک
و نمتنی شکک صفر هی  اشتالف وعنبی داری وکباه ه 

(، در بررسبببی 2013و همکبببارا  ) Akintolaنکببب . 
تاریرات دودی کرد  و شکک کرد  شترشی ی ویستی 

لنببتا  کردنبب  کببی  (Penaeus monodonببببری )
تحبب  تبباریر فرآینبب   DHAو  EPAاسببی های رببرع 

شکک کرد  در نتر شترشی  قبرار نسرفتنب . از ایبن رو 
هبا ببی لنتا  کردن  کی وحصت  راصب  از ایبن فراینب 

گیرد. ایبن اوبر آسانی تح  تاریر اکسی اسیت  قرار نمی
 EPAدر وترد نمتنی شکک صفر و نمتنی تازه بی ج  در 

 قرار بتد. در آو  بر 
( در بررسبی 2009و همکارا  ) Shah همچنین 

رون  تغییرات اسی های ررع در طبت  شکبک کبرد ، 
را گببب ار  کردنببب . از  DHAکببباهش وعنبببی دار در 

ها بی واسطی داشتن اسی های ررع غیبر آنجاکیکی رربی
اشباع، از استع اد فسبادپذیری بباالیی برشتردارنب  ایبن 

آب ی را بی هنسام نسه اری تتان  فساد پذیری وتضتع وی
(. از ایبن رو Telahigue et al., 2013افب ایش دهب  )

کاهش سط  این اسی های ررع در طی جریا  شکبک 
کرد  وی تتان  لاومی و ب  برای کباهش فسباد باشب . 
نتایج ذکر ش ه در این پژوهش نکا  داد، فرآین  شکک 
کرد  در آو  و شترشی ، تباریر زیبادی ببر روی ویب ا  

 ,MUFA,∑SFAتاع اسببی های رببرع ویسببت )انبب

∑PUFA∑ ) در ورارببب  انتهبببایی دوره نسهببب اری در
بین نمتنبی  PUFA  وقایسی با نمتنی تازه ن اش . وی ا 

های تازه و نمتنی شکبک صبفر اشبتالف وعنبی داری را 
بین نمتنی تبازه و نمتنبی  ∑SFAو    MUFA∑داش ،

 شکک صفر اشتالف وعنی داری ن اش . اوا در هبر سبی
دو رو  شکبک  ∑MUFA,∑SFA, ∑PUFAوبترد 

کبرد  تفباوت وعنبی داری در وحتبتی ایبن اسبی های 
و  Shahررع در نمتنی های شکک صفر، ایجباد نکبرد. 

(، کبباهش وعنببی داری در وحتببتی 2009همکببارا  )
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اسی های ررع را در فیمی شکک ش ه هرینگ در طبت  
دوره شکک کرد  را نکا  دادن  در رالی کی اسبی های 

با رنب ین پیتنب  دوگانبی در دوره شکبک کبرد   ررع
ب و  تغییر بباقی وان نب . در تحقیبق راضبر در هبر دو 
رو  شکک کرد ، اسی های ررع غیر اشباع ببا رنب  

( )ببباالترین درصبب  در نمتنببی PUFA∑پیتنبب  دوگانببی )
و باالترین درصب  در نمتنبی  26/40شکک ش ه در آو  

رببرع ( و اسببی های 67/41شکببک شبب ه در شترشببی  
و  73/34)باالترین درص  در نمتنی آو  (SFA∑)اشباع 

ببباالترین درصبب  در نمتنببی شکببک شبب ه در شترشببی  
( در وقایسی با اسی های ررع غیر اشباع با یبک 10/33

()ببباالترین درصبب  در نمتنببی MUFA∑پیتنب  دوگانببی )
و باالترین درصب  در نمتنبی  08/22شکک ش ه در آو  

اسی های ررع برتبر  (،41/23شکک ش ه در شترشی  
( تغییببببرات 2013و همکببببارا  ) Akintolaبتدنبببب . 

اسی های ررع را ناشی از دودی کرد  و شکک کبرد  
وبترد  Penaeus monodonرا در ویستی ببری سبیاه 

بررسی قرار دادن ، نتایج آنها نکا  دهن ه برتری وجمتع 
درصب  در  24/29ببا  (SFA∑)اسی های ررع اشبباع 
رشی ی ببتد کبی در وقایسبی ببا ویستی شکک ش ه شت

تحقیق راضر وق ار کمتری را نکا  داد. همچنین نتایج 
آ  ها نکا  داد کی دودی کرد  بی سب  کاهش، سبط  
این گتنبی اسبی های ربرع سبالوتی بیکبتری را ببرای 
وصببرف کننبب ه در وقایسببی بببا نمتنببی شکببک شبب ه 

در غبذا،  SFA∑شترشی ی دارد، زیرا سبط  بباالیی از 
کمسببترو  را ببباال بببرده، کببی نتیجببی آ   -LDLسببط  

(. Stanley, 2009بیماریهای قمبی برای انسبا  اسب  )
( در آو  SFA∑در این وجمتع اسی های ررع اشباع )

در وقایسببی بببا رو  شکببک کببرد  در برابببر شترشببی  
 اشتالف وعنی داری ن اش .

بی لنتانی فاکتتری وهم ببرای  n3/∑n6∑نسب  
واه در ارر رو  شکبک  6سالو  وصرف کنن ه، پس از 

درصب (  12/2درصب ( و آو  ) 81/1کرد  شترشبی ی )
( کاهش وعنی داری پی ا 07/4در وقایسی با نمتنی تازه )

(، در هر دو رو  شکک کرد ، کاهش  P<05/0کردن )
این نسب  با اف ایش زوا  نسه اری قابب  وکباه ه ببتد 
اوا در رو  شکک کرد  شترشی ی این کاهش بی طتر 

وعنی داری در وقایسی با آو  بیکتر بتد، رتی در نمتنی 
های شکک صفر نی  این کباهش وکباه ه شب  ببا ایبن 
تفاوت کبی در نمتنبی شکبک شب ه شترشبی ی کباهش 

سب  بی نمتنی تازه وعنی دار نبتد. اف ایش ایبن نسبب  ن
در رییم غذایی انسا  ببا کباهش لپیب های پالسبما ببی 
پیکسیری از بیماری های قمببی کمبک کبرده و ریسبک 

 ,Pigott and Tucjerسبرطا  را کباهش وبی دهب  )

بیکبتر از  n3/∑n6∑(. وق ار تتصیی ش ه نسب  1990
 (.Valencia et al., 1990اس  ) 1:4

 Cengiz (  نسببببببب  2010و همکببببببارا ،)
∑n3/∑n6  تببا  7/4را در واهیببا  دریببایی در وحبب وده

گ ار  کرد، کی ر اق  تعیین ش ه از وق ار ایبن  4/14
نسب  در نمتنی تازه در ویستی سرتی  بیکبتر اسب . در 

، وطالعبات نکبا  وبی دهب  کبی در n6/n3وترد نسب  
ه غذایی نکا  دهن ه سالو  واد 1:1جیره انسا  نسب  

 ,Pigott and Tucjer)بببرای وصببرف انسببا  اسبب  

و در نمتنبی  25/0. در این وطالعی در نمتنی تبازه (1990
-55/0های شکک ش ه در شترشی  وح وده ایبی ببین 

 44/0-57/0و در نمتنی شکک ش ه در آو  ببین  27/0
کی در نمتنبی  ∑n3/∑n6بتد. همچنین بر شالف نسب  

 n6/n3نکا  دادن ،  شکک صفر در هر دو رو  کاهش
در هر دو رو  در نمتنی شکک صفر اف ایش نکبا  داد. 
رون  این نسب  ها در طت  دوره وترد بررسی نی  تاییب  
کننبب ه ایببن وطمبب  اسبب ، بببی گتنببی ایببی کببی نسببب  

∑n6/∑n3 با اف ایش زوا  نسهب اری رونب  افب ایش را ،
دارای رونبب   n3/n6نکببا  داد، در رببالی کببی نسببب  

 ر دو رو  شکک کرد  بتد.کاهکی در ه
 Wu  وMao (2008 ارببر شکببک کببرد  بببا ،)

استفاده از وایکرو و هتا را در فیمی واهی کپبتر لمفخبتار 
(Ctenopharyngodon idellus وبترد بررسبی قبرار )

دادن . در بررسی آنها ایبن نسبب  در نمتنبی هبای تبازه 
و نمتنبی شکبک  76/0، نمتنی شکک ش ه در هتا 03/1

بتد کی نکا  وی دهب  هبر سبی  83/0وویت ش ه در واکر
نمتنی برای وصرف انسا  وفی  هستن . در وترد شاشص 

C16/(DHA+EPA)  یا پمی اکبن یباPI  کبی شباشص ،
 Pirestaniشتبی برای تعیین اکسی اسیت  لپی  اس  )

et al., 2010 در هر دو رو  شکک کرد  نمتنی تازه ،)
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ویسبت  و نمتنی شکک صبفر در وقایسبی ببا نمتنبی هبای
، بببا اشببتالف وعنببی دار ویبب ا  6شکببک شبب ه در وبباه 

کمتری را نکا  داد و رون  کاهکی در تمام دوره برقبرار 
و همکبارا   Lubisبتد. رنین رون  کاهکی در وطالعات 

(  روی رون  اکسی اسیت  رربی در رو  شکک 1990)
هفتبی نسهب اری  6نمک ستد کرد  در جریا   –کرد  

 Sardinopsو  Sardinops australiaدو گتنبببی 

australia . نی  وکاه ه ش 
با تتجی بی کاهش وکاه ه ش ه در این شاشص وی  

تتا  گف ، کی شکک کرد  وتج  کاهش اسی های 

ررع غیر اشباع با رن  پیتن  دوگانی و تب ی  آنها بی 

اسی های ررع با اشبالی  کمتر شتاه  ش . تخری  

ی با دوا و اسی های ررع غیر اشباع رابطی وستقیم

و ت زوا  ررارت دهی دارد و هر ری درجی و و ت 

زوا  این دو فاکتتر بیکتر باش ، وی ا  اکسی  ش   

 Cakli etشتد )اسی های ررع غیر اشباع بیکتر وی

al., 2006 همچنین در تحقیقی کی روی شکک .)

( انجام Atherina boyeriکرد  گ  آذین واهی )

گرم در  90/4ی تازه گرف ، وجمتع اسی های ررع نمتن

گرم در  50/0گرم رربی پس از شکک کرد  بی  100

(. Ben Smida et al., 2014گرم رربی رسی  ) 100

شاشصی برای بررسی وضعی   ITو  IAشاشص های 

هستن  کی در هر دو رو  شکک کرد  با آو  )برای 

IA   و برای  51/0، 6در واهIT  و 38/0، 6در واه )

در واه  ITو برای  48/0، 6واه  در  IAشترشی  )برای 

( وی ا  این شاشص ها در وقایسی با نمتنی تازه 35/0،  6

( 33/0، 6در واه  ITو برای  49/0، 6در واه   IA)برای 

(. وی ا   P>05/0هی  اشتالف وعنی داری ن اشتن )

این شاشص در رو  شکک کرد  شترشی ی در 

، ITو  Penaeus monodon  (IA ،71/0ویستی 

( IT ،26/0و  IA ،67/0( در وقایسی با نمتنی تازه )23/0

(Akintola et al., 2013 همانن  تحقیق راضر هیج )

و  Telahigueاشتالف وعنی داری را نکا  ن اد. 

(، لنتا  کردن  کی در واهی 2013همکارا  )

Sardinella aurita  شکک ش ه در آو  و در وعرض

را در وقایسی  ITو  IAنتر یا تابش شترشی ی،  وی ا  

با نمتنی تازه اف ایش  شتاه  داد، کی با یافتی های 

تحقیق راضر وغایرت دارد.وطالعات نکا  وی ده  کی 

همراه با کاهش نسب   ITو IAاف ایش شاشص های 

n3/n6  نکانی کاهش کیفی  رربی اس . کی در تحقیق

راضر نی  این اور دی ه ش . هنساوی کی یک فرآورده 

شتد کیفی  آ  از طریق ایجاد  دریایی وصرف وی

ارتباط بین وجمتلی ای از ویژگی های ارگانتلپتیک یا 

رسی سنجش وی گردد، بسیاری از این تغییرات بی 

وسیمی رتا  انسا  یعنی دی  ، بتیی  ، لمس کرد  و 

 Veland andرکی   قاب  جستجت شتاهن  بتد)

Torrissen, 1999 .) 

ختی بی لنتا  در این آزوایش وضعی  ارتجالی و س

لتاو  کیفی و  نظر قرار گرف  و نتایج نکا  دادکی هر 

دو رو  شکک کرد  از نظر سختی و وضعی  ارتجالی 

اشتالف وعنی داری ن اشتن .  باف  واهیچی واهی 

لم تا  شاو  فیبرهای یا سمت  ها و فهاهای بین سمتلی 

اس . سمتلهای واهیچی لم تا شاو  فیبر، سارکتپالسم 

های ارتباطی اس ، کی لم تا شاو  کالی  اس  و باف  

(Veland and Torrissen, 1999  فاکتتر وضعی .)

بافتی با تتجی بی باف  های ارتباطی و پروتئین 

ویتفیبری  کی شاو  اکتین و ویتزین هستن  وترد 

ارزیابی قرار وی گیرد. شکک کرد  بی واسطی تغمی  

ر ساشتار، وتاد و ایجاد تغییرات غیر قاب  بازگک  د

 سب  دناتتره ش   پروتئین نی  وی شتد.

(، کی شکک 2013و همکارا  ) Ortizدر وطالعی  

کرد  در هتا را روی ویژگی های فیمی واهی سالمت  

اطمس وترد بررسی قرار داد، نکا  داد کی وق ار سختی 

( بی شک  وعنی داری N/mm59/2باف  سالمت  تازه )

 60تا  50، 40دوای کمتر از فیمی های شکک ش ه در 

 N/mmدرجی سانتی گراد اس  و سختی در آنها بی 

 در وجمتع،  درجی سانتی گراد رسی  60در  05/77
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نتایج تحقیق راضر نکا  داد کی وی ا  

و اسی های  3(، اوسا SFA∑اسی های ررع اشباع )

(  در باف  ویست، در طت  PUF∑ررع غیر اشباع )

و در  آو  در دوره شکک کرد  با تابش شترشی ی 

وقایسی با  ویستی تازه کاهش  وی یاب . وی ا  

و  3(، اوسا PUF∑اسی های ررع غیر اشباع )

DAH  در ویستهای شکک ش ه با هر دو رو  در

زوا  شکک صفر اشتالف وعنی داری ن اشتن . 

           همچنین در طت  نسه اری ویست شکک ش ه وی ا  

       ن  کاهکی ( روPUF∑اسی های ررع غیر اشباع )

، P/Sوعنی داری را نکا  دادن . شاشص های 

n3/n6  در طت  رون  شکک ش   کاهش پی ا

کردن . با تتجی بی تغییرات یکسا  در اسی  های 

ررع در باف  ویست ی شکک ش ه در و ت نسی 

داری، بی دو رو  شکک کرد  و قاب  قبت  بتد  

رو  این تغییرات از نظر به اش  انسانی،  هر دو 

 .شکک کرد  ویست قاب  پیکنهاد اس 
 

اسیدهای چرب در میگو خشک شور در دو روش خشک کردن   میانگین( ±معیار  )انحرافمیانگین مقایسه  -)ادامه در صفحات بعد(  1 جدول
 با نور خورشید و آون )درصد از اسید چرب(

 6واه  5واه  4واه  3واه  2واه  1واه  شکک صفر تازه  

          

اسی     

 وریستیک

(14:0C  ) 

شترشی

 د

A 
15/0±66/1 

Ba12/±0 

17/2 

Aa33/61±0/1  Aa02/87±0/

1 

Ba91/21±0/2 Aa21/77±0/

1 

Aba11/85±0/

1 

ABa09/91±0/

1 

 آو 

 

A 
15/0±66/1 

Ba09/97±0/1 Cb07/27±0/

2 

Ba14/96±0/

1 

Ab02/63±0/1 Ba02/92±0/

1 

Bb010/98±0

/1 

Bb006/04±0/

2 

 اسی  پالمتیک

(16:0C  ) 

شترشی

 د

C51/75±0/

21 

Ba50/19±0/

20 

Aa28/34±0/

18 

Aa22/53±0/

18 

Ba29/70±0/20 Ba59/96±0/

19 

Ba27/00±0/

20 

Ba62/41±0/

20 

/B12/75±0 آو 

21 

Aa44/80±0/

19 

Ab32/35±0/

19 

Ab09/01±0/

19 

Ab07/21±0/

19 

Aa32/45±0/

19 

Aa58/18±0/

18 

Aa36/98±0/

19 

اسی  

 استئاریک 

(18:0C  ) 

شیشتر

 د

E61/36±0/

11 

BCa13/70±0/

7 

ABa01/82±0/

7 

Aa11/73±0/

7 

Ca22/80±0/8 Da24/28±0/

9 

Da50/05±0/

9 

Da09/33±0/

9 

/D61/36±0 آو 

11 

Aa29/84±0/

8 

Ab34/23±0/

8 

Ab24/10±0/

8 

Bb10/47±0/9 Cb21/55±0/

10 

Cb51/65±0/

10 

Cb35/74±0/

10 

 اسی 

 آراشی یک

(20:0C  ) 

شترشی

 د

A08/27±0/0 Ba06/41±0/0 Ba04/39±0/0 Ca06/67±0/

0 

Ca06/57±0/0 Ca07/57±0/

0 

Ca09/57±0/0 Ca08/60±0/0 

/A08/27±0/0 BCa07/48±0 آو 

0 

BaA07/

0±37/0 

Bb07/42±0/

0 

Bb01/39±0/0 Ba08/45±0/

0 

Ca10/55±0/0 Ca04/60±0/0 

 اسی  بهنیک 

(22:0C  ) 

شترشی

 د

A04/64±0/0 Aa07/65±0/0 ABa04/70±0/

0 

ABa50/

0±71/0 

Ba10/86±0/0 Ba 
09/0±86/0 

Ba21/80±0/0 Ba09/87±0/0 

/B04/64±0/0 Cb17/02±0 آو 

1 

Ba04/70±0/0 Ab05/46±0/

0 

Bb02/62±0/0 Db14/49±0/

1 

Db04/48±0/

1 

Db08/43±0/

1 

اسی  

 لیسنتسریک 

(24:0C  ) 

شترشی

 د

C 
60/0±66/0 

Ba14/10±0/2 Aa03/29±0/

0 

Aa006/

0±24/0 

Ca12/64±0/0 Ca13/49±0/

0 

Ca20/52±0/0 Ca13/69±0/0 

/A05/66±0/0 Cb08/22±0 آو 

1 

 Bb03/85±0/

0 

Cb91/30±0/

1 

Aa09/57±0/0 Aa03/60±0/

0 

Aa05/61±0/0 Aa04/62±0/0 
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 اسی 

 تترادسنتییک

(5-n14:1C 

 ) 

شترشی

 د

A01/25±0/0 Aa01/24±0/

0 

Ca20/47±0/0 Aa03/21±0/

0 

Aa05/20±0/0 Ba02/39±0/

0 

Ba40/39±0/0 Ba02/40±0/0 

/B01/25±0/0 Ba30/23±0/0 Aa02/17±0 آو 

0 

Ba02/26±0/

0 

Aa02/17±0/0 Bb01/27±0/

0 

Bb01/28±0/

0 

Bb01/28±0/

0 

اسی  

 پالمیتتلئیک

(7-n16:1C 

) 

شترشی

 د

D41/37±0/

10 

Ba06/44±0/9 Aa51/19±0/

9 

BDa11/

0±97/9 

Da11/30±0/

10 

Aa20/87±0/

8 

Aa20/10±0/

9 

Aa40/14±0/

9 

/AB14/37±0 آو 

10 

Bb18/08±0/

10 

ABb29/36±0/

10 

Ba35/05±2/

10 

Ab26/53±0/8 ABb08/

0±38/9 

ABb04/20±0

/9 

ABb30/56±0/

9 

 اسی  اولئیک

(9-n18:1C 

) 

شترشی

 د

B60/12±0 Aa09/62±0/

10 

Aa35/75±0/

10 

Ca14/19±0/

13 

Aa31/64±0/10 ABa30/

0±52/11 

Aba27/43±0/

11 

ABa18/86±0/

11 

/C60/12±0 ABa78/38±0 آو 

10 

Cb25/45±0/

11 

Ab49/76±0/

9 

Ba08/93±0/10 Ca02/29±0/

11 

Ca10/11±0/

11 

Ca06/68±0/

11 

اسی  

 لینتلئیک

(6-n18:2C 

) 

شترشی

 د

AB42/35±0/

4 

ABa15/95±0/

4 

ABa57/36±0/

4 

Aa05/86±0/

4 

Ba04/26±0/4 Ba19/36±0/

4 

Ba07/48±0/4 Ba12/31±0/4 

/B42/35±0/4 Bb14/4±0 Ba60/02±0/4 Bb52/95±0 آو 

3 

Bb17/85±0/3 Ab90/59±0/

2 

Ab14/10±0/

2 

Ab09/79±0/

2 

اسی  

 گاوالینتلئیک 

(6-n18:3C 

) 

شترشی

 د

B03/38±0/0 Aa23/63±0/0 Aa29/76±0/0 Aa60/91±0/

0 

Aa08/61±0/0 Aa08/74±0/

0 

Aa10/73±0/

0 

Aa02/73±0/

0 

/A03/38±0/0 Ca13/29±0/1 Aa13/36±0/0 Cb01/34±0 آو 

1 

Ba17/68±0/0 Ba05/62±0/

0 

Bb10/60±0/0 Bb05/64±0/0 

اسی  

 آلفالینتکیک

(3-n18:3C 

) 

شترشی

 د

CD 
12/0±09/1 

Da06/24±0/1 BCa01/98±0/

0 

Aa07/55±0/

0 

Ba08/86±0/0 BCa11/1±0 BCa10/1±0 BCa11/03±0/

1 

 B آو 
12/0±09/1 

Cb27/07±0/

2 

Bb06/08±0/1 Bb09/91±0/

0 

Ba08/87±0/0 Ba05/91±0/

0 

Ab21/50±0/

0 

Ab02/53±0/

0 

 اسی 

ادکتاتترانتکی

 ک

(3-n18:4C 

) 

شترشی

 د

A06/45±0/0 Ba05/74±0/0 Ca22/60±0/1 Ba20/1±0 Ba10/77±0/0 Ba07/69±0/

0 

Ba04/70±0/0 Ba07/77±0/0 

A06/45±0/0 Eb06/24±0/1 CDb14/87±0 آو 

/0 

Ca07/83±0/

0 

Ba01/64±0/0 BCa11/73±0

/0 

Db02/1±0 Db10/1±0 

اسی  

رینتکیایکتزات

 ک

(3-n20:3C 

) 

شترشی

 د

C32/18±0/1 BCa03/78±0/

0 

Ba40/68±0/0 Aa01/13±0/

0 

Ba01/62±0/0 BCa05/75±0

/0 

BCa07/74±0/

0 

BCa05/75±0/

0 

/B63/18±0/1 Ba07/72±0/0 Ba09/77±0/0 Aa04/12±0 آو 

0 

Ab04/20±0/0 Ba09/75±0/

0 

Ba06/75±0/0 Ba05/78±0/0 

اسی  

دیهمتگاوالینت

 لئیک

(6-n20:3C 

 ) 

شترشی

 د

B15/82±0/0 Ba04/83±0/0 Ba07/70±0/0 Aa23/42±0/

0 

Ba06/73±0/0 Ba08/72±0/

0 

Ba80/73±0/0 Ba09/75±0/0 

/CD15/82±0 آو 

0 

BCa17/63±0/

0 

CDa04/79±0/

0 

Aa15/23±0/

0 

ABb19/47±0/

0 

Da15/98±0/

0 

Da19/98±0/

0 

Da16/1±0 

اسی  

 آراشی ونیک 

(6-n20:4C 

) 

شترشی

 د

A09/46±0/0 Aa06/79±0/0 CDa14/16±0/

6 

Da004/

0±34/6 

B39/67±0/4 Ca30/84±0/

5 

CDa01/90±0/

5 

CDa30/94±0/

5 

/A09/64±0/0 Ab85/23±0 آو 

5 

Ab12/46±0/

5 

Aa91/20±0/

6 

Aa34/72±0/5 Aa17/56±0/

5 

Aa72/52±0/

5 

Aa37/65±0/5 
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اسی  

ایکتزاپنتانتکی

 ک

(3-n20:5C 

) 

شترشی

 د

C05/50±0/

14 

Ca14/28±0/

14 

Ba66/72±0/

12 

Ba25/37±0/

12 

Aa07/96±0/9 Aa23/42±0/

10 

Aa32/40±0/

10 

Aa43/47±0/

10 

/C05/50±0 آو 

14 

ABb43/28±0

/11 

Ba79/01±0/

12 

ABb30/

0±74/10 

ABb25/29±0/

11 

Ab42/63±0/

9 

Ab35/68±0/

9 

Aa44/76±0/9 

 اسی 

دکتزاپنتانتکی

 ک

(6-n22:5C 

) 

شترشی

 د

A21/65±0/0 Aa04/91±0/

0 

Aa08/97±0/

0 

Ba75/99±0/

1 

Aa02/87±0/0 Aa01/49±0/

0 

Aa50/50±0/

0 

Aa02/53±0/

0 

/A11/65±0/0 Ca14/06±0/1 BCa08/97±0 آو 

0 

ABa15/76±0

/0 

ABb03/72±0/

0 

BCb13/96±0

/0 

BCb17/95±0/

0 

BCb12/95±0/

0 

 اسی 

دوکتزاپنتانتیی

 ک

(3-n22:5C 

) 

شترشی

 د

BCD09/

0±28/1 

DEa07/40±0/

1 

CDa09/32±0/

1 

Ea06/50±0/

1 

Aa03/09±0/1 ABa09/16±0

/1 

ABCa10/

0±17/1 

ABCa08/

0±20/1 

/AB09/28±0 آو 

1 

Ba20/38±0/1 ABa08/26±0/

1 

ABb01/

0±18/1 

Aa09/09±0/1 Aa11/10±0/

1 

Aa18/18±0/

1 

Aa12/12±0/

1 

اسی  

دوکتزاهس انتک

 یک

(3-n22:6C 

 ) 

شترشی

 د

B86/17±0/

12 

Ba65/57±1/

11 

Ba26/71±0/

11 

Ba56/09±0/

12 

Aa36/30±0/9 Aa39/75±0/

8 

Aa43/75±0/

8 

Aa57/76±0/8 

/C86/17±0 آو 

12 

BCa15/44±1/

11 

ABb15/36±0/

10 

Aa37/37±1/

9 

BaA58/62±0/

10 

Ab10/13±0/

9 

Aa36/18±0/9 Aa73/10±0/

9 

SFA∑ شترشی

 د

C 
89/2±01/35 

BCa81/19±0/

32 

Aa83/46±0/

29 

Aa44/89±0/

29 

BCa10/10±0/

33 

Ba62/47±0/

32 

BCa22/38±0/

32 

BCa62/91±0/

32 

 B آو 
89/2±01/35 

Aa76/56±0/

31 

Aa25/83±0/

30 

Aa52/84±1/

30 

Ab12/41±0/

31 

Ba47/88±0/

33 

Bb40/73±1/

32 

Bb54/73±0/

34 
MUFA∑ شترشی

 د

AB52/89±0/

20 

Aa07/31±0/

20 

Aa27/35±0/

20 

Ca14/41±0/

23 

Ba62/23±0/21 ABa46/80±0

/20 

Ba23/35±0/

21 

Ba13/41±0/

21 

/AB52/89±0 آو 

20 

Ba98/21±0/

21 

Bb16/02±0/

22 

Ba56/08±1/

22 

Aa37/65±0/19 ABa08/

0±95/20 

Ba35/31±0/

20 

Ba33/53±0/

21 
PUFA∑ شترشی

 د

AB05/73±2/

34 

Ca96/33±0/

38 

Da60/67±0/

41 

BCa16/88±0

/36 

Aa94/71±0/

33 

ABa55/

0±51/35 

Aba71/18±0/

34 

ABa84/71±0/

35 

/A05/73±2 آو 

34 

Ca65/26±1/

40 

Bb43/67±1/

37 

Aa37/81±6/

33 

ABa54/47±1/

36 

Ab55/54±0/

32 

Aa37/08±0/

31 

Aa43/18±1/

33 
n-3∑ شترشی

 د

B35/86±3/

27 

Ba52/03±1/

30 

Ba32/69±0/

28 

Ba52/57±0/

27 

Aa68/69±0/22 Aa43/86±0/

22 

Aa16/23±0 Aa86/23±0 

/C35/86±3 آو 

27 

Ca50/16±1/

28 

BCa06/04±1/

26 

Ab83/08±2/

20 

aABC12/86±1/

24 

ABb52/27±0/

22 

Aba01/46±2/

22 

ABa22/55±1/

22 
n-6∑ شترشی

 د

A 
45/0±87/6 

Ba59/29±0/8 Ca70/97±0/

12 

Da37/31±0/

9 

Ea34/02±0/11 Ea47/64±0/

12 

Ea75/85±0/

12 

Ea37/70±0/

12 

 A آو 
45/0±87/6 

Cb78/09±0/

12 

BCa68/62±0/

11 

Db55/73±1/

13 

BCa43/61±0/

11 

Bb33/22±0/

10 

Ba68/45±0/

10 

Ba69/62±0/

11 
n3/n6∑ شترشی

 د

C68/07±0/4 Ca45/64±0/3 Aa13/21±0/

2 

Ba17/96±0/

2 

Aa05/05±0/2 Aa1/81±0/1 Aa40/80±0/

1 

Aa09/81±0/

1 

/B68/07±0/4 Aa19/33±0/Aa13/24±0/Ab17/80±0/Aa02/14±0/2 Ab08/16±0/Ab12/15±0/Ab10/12±0 آو 
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2 2 1 2 2 2 
n6/n3∑ شترشی

 د

A04/25±0/0 Aa03/27±0/

0 

Ca02/45±0/0 Ba02/33±0/

0 

Ca01/48±0/0 Da03/55±0/

0 

Da40/55±0/

0 

Da02/55±0/

0 

/A04/25±0/0 Ba03/43±0/0 Ba02/44±0/0 Cb02/57±0 آو 

0 

Bb006/46±0/0 Bb01/46±0/

0 

Bb10/47±0/

0 

Bb02/47±0/

0 
DHA/EP

A 
شترشی

 د

ABC33/

0±87/0 

Aa12/81±0/

0 

BCa04/92±0/

0 

Ca03/97±0/

0 

CaB003/91±0/

0 

ABa02/

0±83/0 

ABa02/83±0/

0 

ABa02/83±0/

0 

/A01/87±0/0 Ba06/01±0/1 Aa04/86±0/0 Aa02/87±0 آو 

0 

Ba03/94±0/0 Bb01/94±0/

0 

Bb20/93±0/

0 

Bb03/93±0/

0 
(D

HA+EPA)
/C16 

شترشی

 د

A05/13±0/1 Aa09/26±0/1 Aa70/33±0/

1 

Aa90/32±0/

1 

Ba02/94±0/0 Ba40/96±0/

0 

Ba20/94±0/0 Ba06/95±0/0 

Aba03/13±0 آو 

/1 

Aa06/14±0/1 Ab03/13±0/

1 

Bb50/89±0/

0 

Ab04/14±0/1 Ba02/96±0/

0 

Ba10/69±0/0 Ba05/94±0/0 

P/S شترشی

 د

AB20/13±0/

1 

Ba09/26±0/1 Ba70/33±0/1 Ba90/32±0/

1 

Aa02/94±0/0 Aa40/96±0/

0 

Aa70/69±0/0 Aa06/95±0/0 

/Ab03/13±0 آو 

1 

Aa06/14±0/1 bA03/13±0/

1 

Bb50/89±0/

0 

Ab04/14±0/1 Ba02/96±0/

0 

Ba20/94±0/0 Ba05/94±0/0 

IA شترشی

 د

A04/49±0/0 Aa03/47±0/

0 

Aa01/41±0/

0 

Aa02/44±0/

0 

Aa20/52±0/0 Aa20/48±0/

0 

Aa01/48±0/

0 

Aa05/48±0/

0 

/A04/49±0/0 Aa02/45±0 آو 

0 

Aa04/45±0/

0 

Aa08/50±0/

0 

Aa03/48±0/0 Aa01/49±0/

0 

Aa02/49±0/

0 

Aa01/51±0/

0 
IT شترشی

 د

A05/33±0/0 Aa01/28±0/

0 

Aa02/27±0/

0 

Aa05/28±0/

0 

Aa06/36±0/0 Aa01/35±0/

0 

Aa03/35±0/

0 

Aa01/35±0/

0 

/A05/33±0/0 Aa20/28±0 آو 

0 

Aa30/30±0/

0 

Aa09/39±0/

0 

Aa40/33±0/0 Aa40/37±0/

0 

Aa01/39±0/

0 

Aa40/38±0/

0 

وعنی دار در طت  دوره شکک کرد  و رروف کترک بی وعنی اشتالف وعنی دار بین دو رو  شکک کرد  رروف ب رگ بی وعنی اشتالف -

 (.>05/0Pشترشی ی و آو  اس  )

 

شاخص های سختی و وضعیت ارتجاعی بافت میگوی خشک شده با  ویانسین( ±وعیار  )انحرافویانسین مقایسه  -2جدول  

 های خورشیدی و آونروش

 میگوی خشک شده در آون نور خورشیدمیگوی خشک شده در  

 a 65/31±48/452 a66/36±33/468 سختی )گرم بر نیوتون(

 a06/0±18/0 a005/0±19/0 وضعیت ارتجاع )میلی ژول( 

 (.p<05/0ها اس  )دار بین ویانسیناشتالف وعنی دهن هنکا * رروف ناوکابی در باالی ال اد در هر ستت     
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