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اوجمبد بر میسان آبچک، پريتئیه مًجًد در آبچک ي اثر ومک ي وگُداری در شرایط 

 Esox(، اردک مبَی )Liza aurataازت کل فرار در چُبر گًوٍ کفبل طالیی )

Lucius( کپًر ،)Cyprinus carpio( ي مبَی سفید )Rutilus frisii kutum دریبی )

 خسر 
 (3)؛ سید محمد رضب رضًی(2)امیر ویلدار ؛*(1)محمد يالیت زادٌ

mv.5908@gmail.com 

 .ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى خَاى، زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس اَّاس، اَّاس، ایزاى -1

 .ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى خَاى، زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ؽْزکزز، ؽْزکزز، ایزاى-2

 .کبرؽٌبعی ارؽس تکثیز ٍ پزٍرػ آثشیبى، زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس الّیدبى، الّیدبى، ایزاى -3

  1391 تبرید پذیزػ : آثبى                            1391 تبرید زریبفت : ؽْزیَر

 چكیدٌ 

 Lizaکفبل عالیی )ایي تحقیق ثِ هٌظَر اًساسُ گیزی ٍ هقبیغِ هیشاى آثچک، پزٍتئیي هَخَز زر آثچک ٍ است کل فزار هبّی            

aurata( ارزک هبّی ،)Esox Lucius( کپَر ،)Cyprinus carpio( هبّی عفیس ٍ )Rutilus frisii kutumزر تیوبرّبی ) 

ثزای ّز  زرخِ عبًتیگزاز ٌّگبم زیفزاعت زر فزیشرّبی ذبًگی اًدبم ؽس. -18زرفس ًوک زر ؽزایظ ًگْساری  5ٍ  2ثسٍى ًوک، 

، 55/28±03/2، 32/35±78/2قغؼِ هبّی تْیِ ؽس. هیبًگیي عَل کفبل عالیی، ارزک هبّی، کپَر ٍ هبّی عفیس ثِ تزتیت  5تیوبر 

، 39/124±82/11، 72/432±64/21عبًتیوتز ثَز. ّوچٌیي هیبًگیي ٍسى هبّیبى هَرز هغبلؼِ ثِ تزتیت  59/3±57/42ٍ  85/1±62/30

گزم ٍ پزٍتئیي هَخَز زر آثچک  12/50±27/4ثبالتزیي هیشاى آثچک ثز اعبط ًتبیح  گزم ثَز. 12/38±41/763ٍ  01/36±73/722

گزم زر ارزک هبّی ثسٍى ًوک هؾبّسُ  67/1±47/0زرفس ًوک ٍ پبییي تزیي هیشاى آثچک  5زرفس زر هبّی عفیس  32/0±88/4

ثبالتزیي هیشاى  زرفس ًوک ثَز. 5زرفس زر کفبل عالیی  17/2±39/0(. ّوچٌیي پبییي تزیي هیشاى پزٍتئیي آثچک P<05/0گززیس )

( ٍ پبییي تزیي هیشاى ایي ؽبذـ زر هبّی کفبل گزم 100هیلی گزم زر  02/18±28/1زرفس ًوک ) 2است کل فزار زر کپَر هؼوَلی 

هبّیبى هٌدوس آثچک  ًوک ثز هیشاى هیشاى . زر ایي تحقیق(P<05/0)( ثَز گزم 100هیلی گزم زر  28/3±05/0زرفس ًوک ) 2عالیی 

 .ٍ است کل فزار تبثیزی ًساؽت آثچکهَخَز زر پزٍتئیي  هیشاىثز ، اهب (P<05/0تبثیز زاؽت )

 

 ، اًدوبز.ًوک، هبّیاست کل فزار، آثچک، پزٍتئیي، کلمبت کلیدی: 
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 .مقدم1ٍ

( اس ذبًَازُ کفبل هبّیبى Liza aurataکفبل عالیی )     

(Mugilidae( ارزک هبّی ،)Esox Lucius ُاس ذبًَاز )

 Rutilus frisii(، هبّی عفیس )Esocidaeارزک هبّیبى )

kutum( کپَر زریبیی ٍ )Cyprinus carpio ُاس ذبًَزا )

چْبر گًَِ هْن اس هبّیبى  (Cyprinidaeکپَر هبّیبى )

اعترَاًی اقتقبزی ثرؼ ّبی خٌَثی زریبی ذشر ّغتٌس کِ ثِ 

زلیل عؼن ٍ هشُ هٌبعت ٍ ارسػ غذایی ثبال ثرؾی اس رصین 

 (. 5،7ى هٌغقِ را تؾکیل هی زٌّس )تغذیِ ای هززم آ

زر ثغیبری  کِتزیي تزکیجبت زر ثسى ّغتٌس  پزٍتئیي ّب هْن     

اػوبل ثسى هَخَز سًسُ، اس خولِ حزکت اًسام ّب، هکبًیغن  اس

آًشین ّب ٍ زیَارُ علَلی  تَلیسذبرخی،  ّبی زفبع زر ثزاثز هَاز

حل ؽسى پزٍتئیي زر هحلَل  (.12) هَخَزات ًقؼ هْوی زارًس

 ّبی ًوکی، اعترزاج پزٍتئیي ًیش ًبهیسُ هی ؽَز کِ یکی اس هْن

زر تْیِ اًَاع  ثِ ٍیضُؽیویبیی  ٍی فیشیکیٌسّبی آتزیي فز

غذایی اعت کِ اس ثبفت ػضالًی زر عبذت آًْب هحقَالت 

یٌس ثِ عَر هؼوَل زر ًتیدِ ذزز کززى آاعتفبزُ هی ؽَز. ایي فز

ٍ هرلَط کززى گَؽت هبّی ّوزاُ ثب ًوک رخ زازُ ٍ زر 

حقیقت پیؼ ًیبسی ثزای تؾکیل صل، ایدبز اهَلغیَى ٍ ثغیبری 

زر . یٌسّبی افلی پزٍتئیي هحغَة هی گزززآس فززیگز ا

حاللیت زر یک هَلکَل پزٍتئیي پیؼ  ثغیبری اس هَارز ٍخَز

ًیبس هغبلؼِ زیگز ذَاؿ ػولی هی ثبؽس کِ الجتِ کٌتزل چٌس 

، زرخِ حزارت، قسرت یًَی ٍ حضَر pH هْن هبًٌسپبراهتز 

اس زر ایي راثغِ  هَازی کِ قبثلیت اتقبل ثِ پزٍتئیي را زارًس

تزیي تزکیجبت  یکی اس هْن (.10) اّویت ذبؿ ثزذَرزار اعت

اثزگذار ثز حاللیت پزٍتئیي ّب هیشاى ًوک زر زعتزط هی ثبؽس 

 حاللیت پزٍتئیي ًیش افشایؼ هی یبثس ،ثب افشایؼ هیشاى ًوک کِ

پزٍتئیي ّبی هحلَل زر آة یب پزٍتئیي ّبی عبرکَپالعن (. 18)

زرفس اس هدوَع  30تب  20اغلت هیَصى ًبهیسُ ؽسُ ٍ حسٍز 

پزٍتئیي ّبی  (.20) پزٍتئیي ّبی ػضلِ را تؾکیل هی زٌّس

 یب پزٍتئیي ّبی هیَفیجزیل هْن غلیظ ّبی ًوکی هحلَل زر هحلَل

زرفس  70تب  50ثَزُ ٍ حسٍز  ػضلِتزیي قغوت تؾکیل زٌّسُ 

پزٍتئیي ّبی گَؽت را تؾکیل هی زٌّس ٍ ثِ ّویي زلیل ًیش 

کیفیت ػضلِ ثِ ػٌَاى یک هٌجغ پزٍتئیٌی اذتقبفبت آًْب ثز 

  .(24) تأثیز سیبزی زارز

تحقیقبت اًدبم ؽسُ زر سهیٌِ هیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي هَخَز 

زر آثچک هبّیبى زر ؽزایظ هرتلف ًگْساری ٍ فزآٍری پظ اس 

ػغکزی عبری ٍ ّوکبراى فیس زر کؾَر ثغیبر هحسٍز هی ثبؽس. 

ؽَریسُ هبّی  هَخَز زر آثچک( هیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي 1390)

(Otolithes ruber) ُزرفس  5/2زر غلظت  ًگْساری ؽس

 5/2ًوک اًدبم ؽس. ثز اعبط ًتبیح زر ًوًَِ ّبی ثسٍى ًوک ٍ ثب 

عبػت ًگْساری  24زرفس ٍسى ثسى ًوک هیشاى آثچک پظ اس 

گزم زر کیلَگزم هبّی  29/4±16/1ٍ  89/3±28/0ثِ تزتیت ثزاثز 

( ٍ هیشاى پزٍتئیي آثچک ثِ تزتیت ثزاثز P<05/0ثَز )

ّوچٌیي ًتبیح ًؾبى زاز  .زرفس ثَز 07/0±50/3ٍ  35/0±86/7

حضَر ًوک رٍی هیشاى افشایؼ آثچک تبثیز زارز ٍلی ثز رٍی 

(. ّوچٌیي زر تحقیق P( )2<05/0پزٍتئیي آثچک تبثیز ًسارز )

( هیشاى آثچک ٍ 1390زیگزی ػغکزی عبری ٍ ّوکبراى )

عٌگغز هؼوَلی  چْبر گًَِ هبّیپزٍتئیي هَخَز زر آثچک 

(Pomadasys kaakan)( گیؼ ثشرگ ،Caranx 

ignobilis) ،( گَاسین زم رؽتِ ایNemipterus 

japonicus) آهَر ٍ (Ctenopharyngodon idella)  زر

زرفس ًوک ٍ هٌدوس ؽسُ  5ٍ  2ًگْساری ثسٍى ًوک، ؽزایظ 

زرخِ عبًتیگزاز ٍ ید سزایی ؽسُ زر زهبی یرچبل ّبی  -19زر 

گزم  43/50±56/14ثبالتزیي هیشاى آثچک  ذبًگی تؼییي گززیس.

زرفس زر هبّی عٌگغز هؼوَلی  40/3±17/1ٍ پزٍتئیي آثچک 

ک زرفس ًوک ٍ پبییي تزیي هیشاى آثچ 5زر ؽزایظ ًگْساری 

گزم زر هبّی عٌگغز هؼوَلی زر ؽزایظ ًگْساری  36/0±32/1

ثسٍى ًوک هؾبّسُ گززیس. ّوچٌیي پبییي تزیي هیشاى پزٍتئیي 

زرفس زر هبّی عٌگغز هؼوَلی زر ؽزایظ  75/2±46/0آثچک 

  ...اثر نمک و نگهداری در شرايط انجماد بر                                                                                         و همكاران             واليت زاده      
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هیشاى ًوک رٍی هیشاى آثچک  زرفس ًوک ثَز. 2ًگْساری 

آثچک ( ٍلی ثز رٍی هیشاى پزٍتئیي P<05/0تبثیز زاؽت )

 (.P( )3<05/0تبثیزی ًساؽت )

پظ اس ذزیس هبّی تبسُ خْت ید سزایی  ثب تَخِ ثِ ایٌکِ 

هبّیبى هٌدوس قجل اس هقزف هوکي اعت هبّیبى هستی زر 

زر ایي ٌّگبم هقساری آثچک اس آًْب  ٍیرچبل ًگْساری ؽًَس 

ذبرج هی گززز کِ ّوزاُ ایي هبیغ هقساری اس تزکیجبت ؽیویبیی 

خولِ پزٍتئیي ّبی هحلَل ًیش اس زعتزط ذبرج  گَؽت هبّی اس

ٍ کیفیت گَؽت هبّیبى کبّؼ هی یبثس، ایي تحقیق ثب  هی ؽَز

زر  هَخَزهیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي ٍ هقبیغِ تؼییي ّسف 

 Lizaکفبل عالیی ) چْبر گًَِ هبّی ، است کل فزارآثچک

aurata( ارزک هبّی ،)Esox Lucius کپَر ،)

(Cyprinus carpio ٍ )( هبّی عفیسRutilus frisii 

kutum)  آثچک ٍ پزٍتئیي  یشاىٍ ًیش هقبیغِ ه ذبًگی فزیشرزر

هَخَز زر آثچک زر ؽزایظ ثسٍى ًوک ٍ ثب زرفسّبی 

 .اًدبم ؽس هرتلف ًوک

 . مًاد ي ريش َب2 

زرفس  5زرفس ٍ  2تیوبر ثسٍى ًوک،  3زر ایي تحقیق   

قغؼِ هبّی تْیِ ؽس. ثِ  5ًوک ٍخَز زاؽت کِ ثزای ّز تیوبر 

ًوًَِ هبّی کفبل عالیی، ارزک هبّی، کپَر  60ػجبرت زیگز 

زریبیی ٍ هبّی عفیس ثِ فَرت تقبزفی اس اعکلِ فیبزی ؽْز 

وًَِ تْیِ ؽس ً 15ثبثل زر فقل ثْبر تْیِ ؽسًس. اس ّز گًَِ هبّی 

کِ زر خؼجِ ّبی یًََلیتی حبٍی پَزر ید ثِ آسهبیؾگبُ اًتقبل 

زرخِ  2یبفتٌس. ًوًَِ ّبی هبّی زر یرچبل ذبًگی ثب زهبی 

عبًتیگزاز ًگْساری گززیس. اثتسا ًوًَِ ّب ثِ عَر هدشا ثِ ٍعیلِ 

گزم تَسیي ؽسًس. عپظ ثزای ّز  01/0تزاسٍی زیدیتبل ثب زقت 

بهل اًساسُ گیزی ٍسى ٍ عَل کل فَرت ًوًَِ سیغت عٌدی ؽ

گزفت. ثؼس اس ترلیِ ؽکوی، ؽغتؾَ ٍ ذؾک کززى ًوًَِ ّب 

هدسزا ػول تَسیي ثِ عَر هدشا ثزای ّز هبّی اًدبم ؽس. عپظ 

زرفس ٍسى ثسى  2ًوًَِ اس ّز هبّی ثِ هیشاى  5هقسار ًوک ثزای 

زرفس ٍسى ثسى ثب  5ًوًَِ زیگز اس ّز هبّی ثِ هیشاى  5ٍ ثزای 

تَخِ ثِ ٍسى ثبًَیِ ّز هبّی )ثؼس اس ترلیِ ؽکوی ٍ ؽغتؾَ( 

اعتفبزُ ؽس. پظ اس هحبعجِ، هیشاى ًوک ثِ ٍعیلِ تزاسٍی زیدیتبل 

زرفس ذلَؿ عسین  99گزم تَسیي گززیس ٍ ًوک  01/0ثب زقت 

کلزایس ّز ًوًَِ زر عغح زاذلی ؽکن رٍی ػضالت هبّی ثِ 

ًوًَِ زر  عَر یکٌَاذت ثِ رٍػ ذؾک پزاکٌسُ ؽس ٍ ّز

ظزٍف یًََلیٌی زرة زار ثِ عَر خساگبًِ ثِ هست یک ّفتِ زر 

زرخِ عبًتیگزاز زر فزیشرّبی ذبًگی زر ؽزایظ ٍ  -18زهبی 

عزػت اًدوبز یکغبى ًگْساری ؽسًس، عپظ زر زهبی هحیظ ید 

زرخِ  2عبػت زر یرچبل ثب زهبی  24سزایی ؽسًس ٍ ثِ هست 

بػت آثچک ّز ًوًَِ زر ع 24عبًتیگزاز ًگْساری ؽسًس. پظ اس 

ظزٍف زرة زار خسا خوغ آٍری گززیس. خْت اًساسُ گیزی 

هیشاى آثچک ٍسى حدوی هبّی ثِ کوک تزاسٍی زیدیتبل ثب 

اًساسُ گیزی پزٍتئیي هَخَز (. 8،17)گزم اعتفبزُ ؽس  01/0زقت 

اعتفبزُ ؽس ٍ زرفس  (Kjeldahl)زر آثچک اس رٍػ کلسال 

ثزای ّوچٌیي  هحبعجِ ؽس. 1زهَل پزٍتئیي آثچک ثب اعتفبزُ اس ف

( اعتفبزُ ؽسُ Kjeldahlفزار اس رٍػ کلسال ) است کلتؼییي 

 (.9،21) اعت

 آثچک زرفس پزٍتئیي ;25/6× زرفس است:            1فزهَل 

زر ایي ثزرعی تدشیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثِ کوک ًزم افشار 

SPSS17  ٍاریبًظب ثِ کوک آًبلیش زازُ ّاًدبم ؽس ٍ هیبًگیي 

ثب یکسیگز هقبیغِ ؽسًس کِ ٍخَز یب  (ANOVAعزفِ ) یک

 (P<05/0) زرفس 95ػسم ٍخَز اذتالف هؼٌی زار زر عغح 

تؼییي گززیس. ّوچٌیي زر رعن ًوَزارّب ٍ خساٍل اس ًزم افشار 

Excel2007 .اعتفبزُ گززیس 

 . وتبیج 3

سیغت عٌدی هبّیبى ًوًَِ ثززاری ؽسُ زر ایي تحقیق ؽبهل 

آهسُ اعت. هیشاى آثچک،  1عَل کل ٍ ٍسى هبّیبى زر خسٍل 

پزٍتئیي آثچک ٍ است کل فزار هبّیبى عفیس، کفبل عالیی، کپَر 

است کل هیبًگیي هیشاى آهسُ اعت.  2زر خسٍل  ٍ ارزک هبّی
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فزار زر هبّیبى هَرز هغبلؼِ زر تیوبرّبی هرتلف اذتالف هؼٌی 

 (. P<05/0)زاری زاؽت 

هیبًگیي هیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر  

 5زرفس ٍ  2هبّیبى هَرز هغبلؼِ زر تیوبرّبی ثسٍى ًوک، 

ثبالتزیي  (.P<05/0)زرفس ًوک اذتالف هؼٌی زاری زاؽت 

هیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر هبّی عفیس زر 

زرفس ًوک ٍ پبییي تزیي هیشاى آثچک زر  5ؽزایظ ًگْساری 

هبّی زر ؽزایظ ًگْساری ثسٍى ًوک هؾبّسُ گززیس. ارزک 

ّوچٌیي پبییي تزیي زرفس پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر کفبل 

زرفس ًوک ثَز. ثبالتزیي هیشاى  5عالیی زر ؽزایظ ًگْساری 

 ثسٍى ًوک، آثچک ٍ پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر تیوبرّبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زرفس ًوک زر هبّی عفیس ثِ زعت آهس. زر  5زرفس ٍ  2

چْبر گًَِ هبّی کفبل عالیی، ارزک هبّی، کپَر زریبیی ٍ 

هیشاى آثچک افشایؼ یبفت، ثب افشایؼ هیشاى ًوک، هبّی عفیس 

زٍتئیي آثچک زر ّوچٌیي هیشاى پزٍتئیي آثچک اهب هیشاى پ

هبّیبى هَرز هغبلؼِ یک رًٍس ًبهٌظن زاؽت ٍ ثب افشایؼ هیشاى 

فزار زر کپَر است کل ًوک ًتبیح هتفبٍت ثَز. ثبالتزیي هیشاى 

( ٍ گزم 100هیلی گزم زر  02/18±28/1زرفس ًوک ) 2هؼوَلی 

زرفس  2پبییي تزیي هیشاى ایي ؽبذـ زر هبّی کفبل عالیی 

( ثَز. ثبالتزیي هیشاى گزم 100گزم زر هیلی  28/3±05/0ًوک )

زرفس ًوک  5زرفس ٍ  2فزار زر عِ تیوبر ثسٍى ًوک، است کل 

 (.2زر هبّی کپَر هؼوَلی هؾبّسُ ؽس )خسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (میبوگیه±اوحراف معیبر: پبرامترَبی طًل کل ي يزن مبَیبن مًرد مطبلعٍ )1جديل

 تؼساز ًوًَِ ٍسى )گزم( عَل کل )عبًتیوتز( گًَِ هبّی

 ػسز 15 72/432±64/21 32/35±78/2 کفبل عالیی

 ػسز 15 39/124±82/11 55/28±03/2 ارزک هبّی

 ػسز 15 73/722±01/36 62/30±85/1 کپَر هؼوَلی

 ػسز 15 41/763±12/38 57/42±59/3 هبّی عفیس

 

درجٍ  -18در شرایط وگُداری  مبَی دریبی خسرچُبر گًوٍ : میسان آبچک، پريتئیه آبچک ي ازت کل فرار در 2جديل

 (میبوگیه±اوحراف معیبرسبوتیگراد )

ًوک   گًَِ هبّی

 )زرفس(

 هیشاى آثچک 

 )گزم(

 پزٍتئیي هَخَز زر آثچک 

 )زرفس(

 است کل فزار

 (گزم 100هیلی گزم زر )

 کفبل عالیی 

(Liza aurata) 

0 a 64/0±68/1 a51/0±87/2 a1/1±60/12 

2 b 97/1±72/18 a43/0±66/2 b05/0±28/3 

5 c52/4±31/44 a39/0±17/2 c6/0±41/7 

 ارزک هبّی 

(Esox lucius) 

0 a47/0±16/1 
b68/0±12/3 d04/0±11/5 

2 d87/1±22/14 b76/0±25/3 c32/0±89/7 

5 e28/4±42/37 b91/0±41/3 e71/0±07/10 

 کپَر هؼوَلی

 (Cyprinus carpio) 

0 f38/0±91/2 c17/0±46/3 f01/1±68/16 

2 b13/1±83/17 c65/0±19/3 g28/1±02/18 

5 g89/4±39/47 c52/0±97/3 h6/0±13/9 

 هبّی عفیس 

(Rutilus frisii kutum) 

0 h96/0±51/4 d58/0±17/4 b25/0±45/7 

2 i73/1±92/21 d77/0±65/4 ae21/1±78/11 

5 j27/4±12/50 d32/0±88/4 d03/0±91/5 

 (P<05/0هؼٌی زار را ًؾبى هی زّس )حزٍف هتفبٍت زر ّز عتَى اذتالف 

 

54 

  ...اثر نمک و نگهداری در شرايط انجماد بر                                                                                         و همكاران             واليت زاده      



 11پاييس  /11شماره /سال سوم                                                                                        مجله آبسيان و شيالت                       
 

 
 

 . بحث4

هبّیبى کفبل عالیی، ارزک هبّی، کپَر زر ایي ثزرعی زر   

زریبیی ٍ هبّی عفیس هؾرـ ؽس زر فَرت ػسم اعتفبزُ اس 

ًوک زر ًگْساری ایي هبّی زر یرچبل کوتزیي هیشاى آثچک 

زرفس حبفل ذَاّس ؽس ٍ  5ٍ  2ًغجت ثِ ًگْساری ثب ًوک 

 (.P<05/0)اذتالف هؼٌی زاری ثیي آًْب ٍخَز ذَاّس زاؽت 

ٍی زرفس پزٍتئیي هَخَز زر آثچک تبثیزی هیشاى ًوک ثز راهب 

( ٍلی ثب تَخِ ثِ P<05/0ًسارز ٍ اذتالف هؼٌی زاری زاؽت )

ایٌکِ آثچک ثیؾتزی زر ًگْساری زر ًوک ثبالتز تَلیس هی 

گززز پزٍتئیي هحلَل ثیؾتزی ًیش اس هبّی ذبرج هی گززز. 

ثبالتزیي هیشاى آثچک ٍ زرفس پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر 

زرفس ًوک ٍ پبییي تزیي  5زر ؽزایظ ًگْساری  هبّی عفیس

هیشاى آثچک زر ارزک هبّی زر ؽزایظ ًگْساری ثسٍى ًوک 

ثَز، اهب  پبییي تزیي زرفس پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر هبّی 

زرفس ًوک هؾبّسُ ؽس. ثب  5کفبل عالیی زر ؽزایظ ًگْساری 

عِ تَخِ ثِ ایٌکِ هبّی عفیس زارای ٍسى ٍ عَل ثیؾتزی ًغجت ثِ 

گًَِ کفبل عالیی، کپَر ٍ ارزک هبّی زاؽت هی تَاى ثیبى 

ًوَز کِ هیشاى آثچک ٍ پزٍتئیي هَخَز زر آثچک زر هبّیبى 

ثب اًساسُ ثشرگتز ثبالتز هی ثبؽس. اهب هیشاى است کل فزار ثب اًساسُ 

هبّیبى راثغِ ای ًساؽت ٍ رًٍس ًبهٌظوی زر هیشاى ایي ؽبذـ 

 ؽس. زر هبّیبى هَرز هغبلؼِ هؾبّسُ

( Ctenopharyngodon idellaهبّی آهَر )زر هَرز       

ًتبیح ًؾبى زاز تغییز هیشاى ًوک ًگْساری ّن رٍی هیشاى 

پزٍتئیي آثچک ٍ ّن رٍی زرفس آثچک اثز زارز ٍ ایدبز 

هقبیغِ اثز (. ّوچٌیي P<05/0)اذتالف هؼٌی زار هی ًوبیس 

گًَِ ًوک زر هیشاى آثچک ٍ زرفس پزٍتئیي آثچک ثیي چْبر 

( کِ ثب P( )3<05/0هَرز هغبلؼِ تفبٍت هؼٌی زاری ًساؽت )

هغبلؼبت اًدبم ؽسُ ثز رٍی ًتبیح ایي تحقیق ّورَاًی زاؽت. 

 24پظ اس ( ًؾبى زاز Otolithes ruberهبّی ؽَریسُ )

زر فَرت ػسم ًگْساری ًوًَِ ّبی هبّی زر یرچبل  عبػت

گزم ٍ هیشاى پزٍتئیي  89/3 ±28/0اعتفبزُ اس ًوک هیشاى آثچک 

زرفس هی ثبؽس. زر فَرت اعتفبزُ اس  86/7±35/0آثچک ثزاثز 

گزم ٍ هیشاى پزٍتئیي  29/4±16/1زرفس ًوک هیشاى آثچک  5/2

زرفس ثَز. ّوچٌیي هیشاى ًوک ثز رٍی  50/3±07/0آثچک 

هیشاى آثچک تبثیزگذار ثَز، اهب ثز رٍی هیشاى پزٍتئیي آثچک 

زر (. 2ح ایي تحقیق ّوبٌّگی زارز )تبثیزی ًساؽت کِ ثب ًتبی

گَاسین زم ، گیؼ ثشرگ، عٌگغز هؼوَلیچْبر گًَِ هبّی 

هیشاى آثچک افشایؼ ثب افشایؼ هیشاى ًوک،  ٍ آهَررؽتِ ای 

یبفت، اهب هیشاى پزٍتئیي آثچک زر هبّیبى هَرز هغبلؼِ یک رًٍس 

ًبهٌظن زاؽت ٍ ثب افشایؼ هیشاى ًوک ًتبیح هتفبٍت ثَز. هیشاى 

تئیي آثچک زر زٍ گًَِ گیؼ ثشرگ ٍ گَاسین زم رؽتِ ای پزٍ

زرفس ًوک افشایؼ ٍ زر ؽزایظ  2زر ؽزایظ ًگْساری 

زرفس ًوک کبّؼ هؾبّسُ ؽس. زر هبّی آهَر ثب  5ًگْساری 

افشایؼ ًوک هیشاى پزٍتئیي آثچک ًیش افشایؼ یبفت، اهب زر 

هبّی عٌگغز هؼوَلی هیشاى پزٍتئیي آثچک اثتسا زر ؽزایظ 

زرفس ًوک کبّؼ یبفت عپظ زر ؽزایظ ًگْساری  2ساری ًگْ

 (. 3زرفس ًوک افشایؼ یبفت ) 5

 -6/3زر زهبی  هؾبّسُ گززیس کِهغبلؼبت عبیز هحققیي زر      

 Nemipterusزر هبّیبى رٍس  24عی  ،عبًتیگزاز زرخِ

bleekeri ،Priacanthus tayenus ،Pennahai 

macrophthalmus  ٍSauruda micropectoralis  تٌْب

(. ًتبیح 10) زرفس اس ٍسًؾبى را اس زعت هی زٌّس 3/0اس  زکوت

ایي تحقیق ًؾبى زاز هیشاى آثچک ٍ زرفس پزٍتئیي آثچک زر 

 (.P<05/0)گًَِ ّبی هَرز هغبلؼِ اذتالف هؼٌی زاری ًسارًس 

ًؾبى زاز ًَع گًَِ رٍی  Duun   ٍRustad (2007 )هغبلؼبت

هیشاى آثچک تأثیز گذار هی ثبؽس ثِ عَری کِ هیشاى آثچک زر 

ثبالتز اس هیشاى آى زر هبّی  (Gadus morhua) فیلِ هبّی کبز

کِ ثب ًتبیح ایي تحقیق  هی ثبؽس (Salmo salar) آساز اعلظ

هیشاى تزکیجبت ؽیویبیی ثسى هبّیبى هتفبٍت . ّورَاًی ًسارز

 اس عزفهغتقین ثز هیشاى آثچک تبثیز هی گذارز. اعت ٍ ثِ عَر 
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ًیش ًؾبى زاز Larsen  ٍElvevoll (2008 )هغبلؼبت  زیگز

هی  گززز هیشاى آثچک ثیؾتز تز ّزچِ سهبى ًگْساری عَالًی

زرخِ حزارت ٍ هست ًگْساری رٍی زًبتَرُ  ّوچٌیي ؽَز.

ٍ  Sigholtؽسى پزٍتئیي ًیش تأثیز گذار هی ثبؽس. هغبلؼبت 

 ،رٍی هیشاى آثچک را تأییس ًوَزثز ًیش اثز زهب ( 1997) ّوکبراى

ٍ آثچک  pH ثِ عَری کِ زهب رٍی هیشاى هبزُ ذؾک،

 ٍ ّوکبراى  Benjakulهغبلؼبتّوچٌیي  زگذار هی ثبؽس.یبثت

ًؾبى زاز ّزچِ هیشاى هبیؼبت ثسى گًَِ ثیؾتز ثبؽس زر  (2005)

پزٍتئیي . تز هی ثبؽسًْبیت هیشاى آثچک ٍ تغییزات پزٍتئیي ثیؾ

ّبی هبّیچِ اس هؾرقِ ّبی هْن کیفیت هی ثبؽٌس ٍ تفبٍت 

سیبزی ثیي گزٍُ ّبی پزٍتئیٌی ثِ ذقَؿ پزٍتئیي ّبی هحلَل 

زر آة ٍخَز زارز پزٍتئیي ّبی هحلَل زر ًوک کِ قبثل 

زرخِ  -4/1اعترزاج هی ثبؽٌس اس ًوًَِ ّبی ًگْساری ؽسُ زر 

. اس عزفی پزٍتئیي (10) ا هی کٌسثِ تسریح کبّؼ پیسعبًتیگزاز 

ّبی هحلَل زر آة ٍ ًوک ٍاثغتِ ثِ هبیغ اس زعت رفتِ هی 

فشایؼ سهبى (. ثز اعبط هغبلؼبت اًدبم ؽسُ ثز رٍی ا18) ثبؽٌس

 Salmo) اعلظ اقیبًَط فیلِ ّبی آساز هبّی هبًسگبری زر

salar)  ّبی عجیؼی، اًدوبز عزیغ ٍ  ثب ثْزُ گیزی اس افشٍزًی

، ًؾبى زاز حدن آثچک ی ثب اتوغفز افالح ؽسُثغتِ ثٌس

 21زرفسی اس حدن اٍلیِ هحقَل اعت ٍ هیشاى آثچک ثؼس اس 

زرفس ثَز ٍ ثب افشایؼ حدن گبس ثِ هحقَل  6/3رٍس ثیؼ اس 

هیشاى آثچک ًیش افشایؼ یبفت کِ ایي اًحالل ثیؾتز ثِ زی 

 (.13اکغیس کزثي زر گَؽت فیلِ هزثَط هی ؽَز )

هیبًگیي هیشاى است کل فزار زر هبّیبى هَرز هغبلؼِ زر        

(. ثب P<05/0)ی زاؽت تیوبرّبی هرتلف اذتالف هؼٌی زار

فزار است کل تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زعت آهسُ هیشاى ًوک ثز هیشاى 

فزار است کل تبثیزی ًسارز. زر هغبلؼبت هرتلف ثز رٍی هیشاى 

زر هبّیبى هؾرـ ؽسُ اعت کِ رًٍس ًبهٌظوی زرهَرز ایي 

فزار یکی اس ؽبذـ ّبی کیفیت است کل ؽبذـ ٍخَز زارز. 

فزآٍرزُ ّبی ؽیالتی، فغبز ثبکتزیبیی هبّیبى ٍ فؼبلیت ّبی 

 (.15،19) آًشیوی ثزای ارسیبثی کیفی ایي هحقَالت هی ثبؽس

هبُ ًگْساری زر  11 فزار زر هبّی آًچَی عیاست کل هیشاى 

زرخِ عبًتیگزاز تحت ذالء رًٍس افشایؾی زاؽت ثغَری  2 زهبی

 گزم ثَز 100 هیلی گزم زر 01/23هست ًگْساری  کِ پظ اس ایي

ؽزایظ فزار زر هبّی اٍسٍى ثزٍى زر است کل هیشاى  (.14)

 رٍس ففزرٍس تحت ذالء زر  15زرخِ عبًتیگزاز ٍ  4ًگْساری 

هیلی گزم  4/12گزم ٍ زر رٍس پبًشزّن  100هیلی گزم زر  24/9

ؽَر ًگْساری ؽسُ زر هبّی کفبل عالیی  (.6) گزم ثَز 100زر 

 فزار زر رٍس ففزاست کل هیشاى زرخِ عبًتیگزاز  4زر زهبی 

 رٍس ًگْساری 90 گزم ثَز کِ پظ اس 100 هیلی گزم زر 09/5

زر هبّیبى زریبیی  (.4) گزم افشایؼ یبفت 100 هیلی گزم زر 8/30

فزار ًؾبى زٌّسُ  است کلگزم  100 هیلی گزم زر15-20هیشاى 

گزم ًؾبى  100 هیلی گزم زر 50 ٍ هیشاىکیفیت هغلَة هی ثبؽس 

الجتِ ثغیبری اس هحققیي حس  (.11) زٌّسُ کیفیت پبییي هی ثبؽس

فزار زر فزآٍرزُ ّبی ؽیالتی را ثزای هقبرف است کل هدبس 

 (.16،22) گزم اػالم ًوَزُ اًس 100هیلی گزم زر   30-35 اًغبًی

هیشاى آثچک ثِ هیشاى  ،تحقیق ًؾبى زازایي  گیزی ًْبیی اس ًتیدِ

ثغتگی زاؽتِ، اهب رٍی  خْت ًگْساری هبّی ًوک اعتفبزُ ؽسُ

، ّوچٌیي هیشاى زی ًسارزیبثت )زرفس( پزٍتئیي آثچک هیشاى

ًوک هَرز اعتفبزُ زر ًگْساری هبّیبى هَرز هغبلؼِ ثز ؽبذـ 

 است کل فزار تبثیزی ًسارز ٍ زارای رًٍس ًبهٌظوی هی ثبؽس.

 مىببع

. عبلٌبهِ آهبری ؽیالت ایزاى 1389یالت ایزاى. عبسهبى ؽ  -1

. زفتز ثزًبهِ ریشی ـ گزٍُ آهبر ٍ هغبلغبت تَعؼِ 1388-1379

ؽیالتی، اًتؾبرات عبسهبى ؽیالت ایزاى. چبح اٍل. تْزاى. ایزاى. 

 ففحِ. 60

. ثزرعی 1390ػغکزی عبری، ا. ٍالیت سازُ، م. حیسری، س.  -2
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Abstract 

       This study was carried out to measure and comparison of drip, drip protein and TVB-N in 

fishes Liza aurata, Esox Lucius, Cyprinus carpio and Rutilus frisii kutum holding condition 

without salt and with 2 and 5 percent in house refrigerators with -18, 2011. Sixty samples of 

fishes were collected from. The measured of drip using to Spectrometer and percent of drip 

protein and TVB-N was done kjeldahl method. According to the results, highest of drip 

50.12±4.27 g and drip protein 4.88±0.32 % in Rutilus frisii kutum in 5 percent salt and lowest of 

drip 1.67±0.47 g in Esox Lucius in without salt, respectively. Also, the lowest of drip protein was 

2.17±0.39 % in Liza aurata in 5 percent salt. The highest of  TVB-N in Cyprinus carpio in 2 

percent salt (18.02±1.28 mg/100 g) and the lowest of TVB-N in Liza aurata in 2 percent salt 

(3.28±0.05 mg/100 g)  respectively. 

 

Keywords: Drip, Protein, TVB-N, Salt, Fish. 
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