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 صنایع گوشت 

EAA Essential amino acid  

گوشت یکی از مهم ترین منابع پروتئینی به شمار می آید. غنی بودن گوشت از پروتئین های ارزشمندی که 

حاوی اسیدهای امینه ضروری برای بدن هستند مواد معدنی مانند آهن و روی انواع ویتامین ها و نیز انرژی 

 بندی شود. ود که گوشت جز کامل ترین و با ارزش ترین مواد غذایی طبقهشکافی سبب می 

می باشد  ب باالترارزش غذایی پروتئین گوشت نسبت به پروتئین های گیاهی به مرات پروتئین گوشت: -1

االتری نسبت به پروتئین های گیاهی برخوردار می باشند بعضی بگوشت از ارزش بیولوژیک  یازیرا پروتئین ه

ت گوشغذایی وارد بدن گردند. پروتئین  داز اسیدهای امینه در بدن ساخته نشده و می بایست به همراه موا

آمینه ضروری در  هایآمینه ضروری می باشد میزان درصد اسیدی اه مقادیر قابل توجهی از اسید یوحا

پروتئین ماهیچه به مراتب باالتر از پروتئین بافت پیوند )کالژن( می باشد انواع و درصد اسیدهای آمینه موجود 

در گوشت انواع مختلف حیوانات تقریبا یکسان است و چگونگی تغذیه دام تغییری در ترکیب اسیدهای امینه 

وتئین ها طبق روش های مختلفی تعیین می گردد یکی موجود در پروتئین گوشت نمی دهد. ارزش غذایی پر

یا شاخص اسید امینه ضروری می باشد. در این روش میزان  EAAشیمیایی تعیین اندیس از روش های 

اسیدهای امینه ضروری موجود در یک ماده غذایی به میزان همان اسیدهای آمینه ضروری در تخم مرغ 

و برای پروتئین بافت پیوندی  88ن بافت ماهیچه به طور متوسط برای پروتئی EAAسنجیده می شود. اندیس 

در آن ها کم تر است از موغوبیت و می باشد به همین جهت گوشت هایی که در صد بافت پیوندی  30برابر 

کیفیت خوراکی باالتری برخوردار می باشد و بر عکس، از دیگر روش ها جهت ارزیابی ارزش بیولوژیک پروتئین 

 اشاره کرد. NPUبیولوژیک به روش  ها می توان

 =    NPUپروتئین خالص معرفی  
 مقدار ازت جذب شده 

مقدار ازت خورده شد
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که عبارت است از نسبت میزان ازتی که جذب بدن می شود به مقدار ازت دریافتی از طریق ماده غذایی روش 

 شمار می آید.از متداول ترین روش ها برای تعیین ارزش بیولوژیکی پروتئین ها به 

 

بخش عمده ای از چربی حیوان در بافت چربی بدن حیوانات مستقر می باشد. میزان چربی گوشت :  -2

ترکیبات چربی حیوانی بستگی به نوع ـ نژاد و تغذیه دام داشته و اغلب از تری گلیسیردها که ترکیبی میزان 

ـ یک ولئضی از اسیدهای چرب مانند اسید لیناز گلیسرول و اسیدهای چرب می باشد تشکیل شده است. بع

شده اند برای بدن انسان نیز نام گذاری  Fیک ـ اسید آراشیدونیک که تحت عنوان گروه ویتامین اسید لینولن

معموال حاوی مقادیر بیش تری  ضروری بود. و باید حتما از طریق مواد غذایی تامین گردند. چربی های گیاهی

گونه اسیدهای چرب می باشد. روغن آفتاب گردان ـ روغن سویا ـ روغن بادام زمینی منابع غنی از  از این

 می باشند.  Fویتامین 

به صورت بافت چربی نبوده بلکه به صورت پراکنده و به صورت اجزا ساختمانی نیز چربی های حیوانی صرفا 

در سلول های مختلف بدن وجود دارند. به طوری که در سلول های مغز میزان چربی حتی بیش تر از مقدار 

پروتئین می باشد. چربی های داخل سلولی ماهیچه حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای چرب غیراشباع بلند 

زنجیر می باشند. چربی ها به عنوان یک منبع انرژی برای متابولیسم بدن به شمار می روند. در صورتی که 

انرژی حاصل از چربی ها مصرف نگردد چربی ها در قسمت های مختلف بدن به صورت چربی ذخیره و انباشته 

 می شوند. 

به همین جهت اکثر مصرف کنندگان مواد غذایی تمایل به غذاهای کم چرب دارند و نیز در پرورش دام های 

گوشتی سعی بر این است که حدالمقدور میزان چربی در گوشت پایین آورده شود. البته الزم به ذکر است 

صورت  درضروری بوده و  انسانوجود مقدار معینی از چربی به ویژه چربی های غیر اشباع در جیره غذایی 

کمبودهای در ویتامین های محلول در چربی ، Fمصرف غذاهای کم چرب بروز نشانه های کمبود ویتامین 

 ایجاد می گردد. 
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اگرچه اهمیت گوشت از نظر تغذیه مربوط به سرشار بودن آن از مواد پروتئینی ویتامین های گوشتی:  -3

می باشد ولی انواع ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی نیز در گوشت یافت می شود. گوشت یکی 

 می باشد. که در اثر حرارت مقداری از آن ها از دست می روند. Bاز منابع سرشار از انواع ویتامین های 

اسیدپانتوتنیک و اسیدفولیک نیز در گوشت وجود دارند. اسید اسکوربیک در اثر حرارت و پختن گوشت از بین 

می رود ولی افزودن آن به عنوان ماده کمکی در زمان عمل آوری برخی از فرآورده های گوشتی این کمبود را 

 جبران می کند.

بات الی و معدنی وجود دارند. نمک های معدنی این مواد در گوشت به صورت ترکیمواد معدنی گوشت:  -4

بیش تر در ثابت نگه داشتن فشار اسمزی سلول های موثر می باشد. و عالوه بر آن این یون ها در متابولیسم 

 و انقباضات ماهیچه ای نقش به سزایی دارند.

درصد می باشد و بیش تر شامل فسفات ها و سولفات های پتاسیم بود.  1میزان مواد معدنی در گوشت حدود 

و عالوه بر آن حاوی سدیم ـ منیزیم ـ کلسیم ـ کلر ـ آهن ـ روی می باشد. بین مواد معدنی گوشت آهن و 

ت آلی هموگلوبین ـ میوگلوبین آهن اغلب به صورت ترکیباروی از نظر تغذیه ای از اهمیت خاصی برخوردارند. 

و ترکیبات هم بوده و دارای قابلیت جذب بسیار خوبی توسط روده ها می باشد. این قابلیت جذب در آهن 

موجود در فرآورده های گیاهی به مراتب کم تر از آهن موجود در فرآورده های حیوانی می باشد کم خونی 

می گردد. زنان به ویژه در هنگام بارداری و کودکان بیش تر ناشی از کمبود آهن در اکثر نقاط جهان مشاهده 

 در معرض خطر کمبود آهن قرار دارند. از آن جایی که اهن در بدن به اندازه کافی ذخیره نمی شود. 

با مصرف به اندازه گوشت و فراورده های آن می توان از بروز عوارض فوق جلوگیری نمود. کمبود روی با 

الت در رشد و قوای جنسی اختالل در رشد جنین و سقط جنین و کم اشتهایی همراه عوارض از قبیل اختال

ابع پر اهمیت روی محسوب می می باشد در بسیاری از زنان ونوجوانان مشاهده می شود. گوشت یکی از من

 گردد و حاوی ترکیباتی از روی می باشد که دارای قابلیت جذب باالیی می باشند.
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گلیکوژن پلی ساکاریدی است که در کبد ذخیره شده و از راه گردش خون گوشت: هیدرات های کربن  -5

ژن گوشت از نظر تغذیه ای حائز اهمیت نمی باشد و بیش و اندام های بدن می گردد. گلیکو وارد ماهیچه ها

وشت گوشت ـ تردی و ایجاد طعم و مزه در گ PHتر در تغییرات بعد از کشتار یعنی گلیکولیز ـ پایین اوردن 

 نقش به سزایی دارد.

بدن انسان چه در حال استراحت و چه در حال حرکت وکار نیاز به انرژی دارد.  انرژی زایی گوشت: -6

در روز می باشد. البته  Kj 7500میزان انرژی ضروری برای مردان با قد و وزن متوسط به طور متوسط برابر با 

گرم پروتئین  1برای ورزشکاران و افرادی که کار بدنی انجام می دهند مقدار بیشتری انرژی نیاز می باشد. 

انرژی می باشد. گوشت و فرآورده  kj 17گرم هیدرات کربن دارای  1و  kj 39گرم چربی 1ـ   17Kjدارای 

 مصرف آن در تأمین انرژی بدن نقش به سزایی دارد. از منابع مهم انرژی به حساب آمد. و های آن یکی

دام های کشتاری 

50% گاو

34% خوک

16 % گوسفند و بز
}
 
 

 
 

 

در کشورهای مختلف بر حسب پارامترهای مختلف درصد دام های کشتاری متفاوت دام های کشتاری:  -7

 است. چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گوشت خوک در دنیاست 

عبارت است از میزان متوسط مصرف گوشت به وسیله هر فرد جامعه در طول تعریف مصرف سرانه گوشت: 

گزارش شده است. مصرف سرانه گوشت در کشورهای آمریکای  kg 9-8یکسال. مصرف سرانه گوشت در دنیا 

ان ـ فرانسه ـ می باشد. هم چنین در کشورهای اروپای مرکزی نظیر آلم kg 45شمالی وجنوبی باال و معادل 

است. در کشورهای اسپانیا و ایتالیا نیز سرانه مصرف نسبتا باال و حدود  kg40انگلیس متوسط سرانه گوشت 

kg30  .است 
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گوشت مصرفی در ایران به صورت قاچاق مصرف  %50آمار دقیق سرانه مصرف در ایران مشخص نیست زیرا 

گزارش شده است. در هندوستان سرانه مصرف  kg 5/14می شود. البته در برخی منابع سرانه گوشت در ایران 

 است. kg 8-9گوشت 

 :مهم ترین عوامل موثر در میزان مصرف سرانه گوشت عبارت است از

گوشت در بین مواد غذایی از گران ترین به حساب می آید. در آمریکا شمالی قدرت قدرت خرید مردم: ( 1

خرید و در نتیجه مصرف مردم باال است. در کشورهای اروپای مرکزی نظیر آلمان ـ فرانسه ـ انگلیس و جنوب 

 اروپا نظیر اسپانیا و استرالیا سرانه مصرف گوشت باالست.

به عنوان مثال اگرچه در کشورهای امریکای ( توسعه دام داری و شرایط جغرافیای در منطقه است: 2

التین قدرت خرید مردم پایین است علت مصرف سرانه باالی گوشت در این کشورها شرایط جغرافیایی و 

رده وسعه زیادی پیدا کتوسعه صنعت دام داری می باشد. در آرژانتین ـ برزیل ـ پاراگوئه پرورش گاو به ویژه ت

 است در نتیجه مصرف باالی گوشت در این کشورها تولید باالی گوشت می باشد. 

به عنوان مثال کشور هندوستان اگرچه از نظر ( دین ـ مذهب و آداب و رسوم منطقه ای می باشد: 3

را مصرف نمی  اقتصادی و توسعه دام داری وضعیت خوبی دارد ولی به علت آداب و رسوم مذهبی گوشت گاو

 کنند و لذا سرانه مصرف گوشت در هندوستان پایین است.

نکته حائز اهمیت توازن میان مصرف و تولید گوشت در دنیا می باشد. میزان میزان تولید و مصرف گوشت: 

میلیون تن گوشت در دنیا تولید می  150وزن الشه  ×گوشت تولیدی برابر است با = تعداد دام ذبح شده 

گوسفند و بز است. برای جبران کمبود گوشت یا  % 16خوک و  % 34گاو  % 50شود. که بیش ترین آن یعنی 

کار  ر دنیا روی افزایش وزن متوسط الشهباید وزن متوسط الشه را افزایش دهیم و یا تعداد دام را. امروزه د

کیلوگرم است در حالی که در دنیا این  120تا  110متوسط وزن الشه گاو و گوسفند  می کنند. در کشور ما

 تن می رسد. 1رقم به 
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گرم پروتئین  60گرم پروتئین وجود دارد. هر انسان در روز به  18گرم گوشت  100در هر مصرف گوشت: 

 گیاهی تأمین می شود.گرم پروتئین  30گرم از محصوالت لبنی و  15گرم از گوشت و  15نیاز دارد. که 

میزان تولید گوشت و مصرف گوشت مشخص می شود که با کمبود تولید گوشت قرمز مواجه هستیم با مقایسه 

 برای رفع کمبود گوشت قرمز استفاده از راه کارهای زیر پیشنهاد می شود 

 افزایش متوسط وزن الشه  -1

 خوراک دامافزایش تولید گوشت مرغ و بهره گیری از واحدهای  -2

 افزایش تعداد دام داری ها -3

 استحصال از منابع دریایی -4

 مبارزه با امراض دامی  -5

 بهبود شبکه توزیع و بسته بندی گوشت  -6

 گوشت را براساس منبع تولید به انواع مختلفی تقسیم می کنند انواع گوشت : 

 شامل گوشت گاو ـ گوساله ـ بز ـ شتر   ←گوشت قرمز 

 مرغ ـ غاز ـ اردک   ←گوشت ماکیان 

 ماهی ـ میگو ـ خرچنگ ←فرآورده های دریایی 

 آهو ـ گوزن   ←گوشت حیوانات شکاری 

جز گوشت قرمز  4و  1در تقسیم بندی دیگر تنها گوشت را به دو دسته قرمز و سفید تقسیم می کنند. موارد 

براساس تفاوت در غلظت و مقدار میوگلوبین که عامل جز گوشت سفید هستند. این دو گروه را  3و  2و موارد 

 رنگ گوشت است تقسیم می کنند.
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100× 
وزن متوسط الشه

وزن دام زنده
 = راندمان گوشتی 

. معموال درگوشت های پرورشی باالتر  100 ×نسبت وزن متوسط الشه به وزن دام زنده راندمان گوشتی: 

از نژادهای غیرپرورشی است. پر بودن دستگاه گوارش دام قبل از ذبح اثر منفی بر راندمان گوشتی دارد. راندمان 

خوب ـ  %47خییل خوب ـ  %52گوشتی مبنا درجه بندی دام است. مثال در مورد گوسفند راندمان گوشتی 

متوسط  %53خوب ـ  %60بسیار خوب ـ  %64درمورد گاو راندمان گوشتی ضعیف است.  %42متوسط و  45%

 خیلی ضعیف است. %45ضعیف ـ  %49ـ 

راندمان هم چنین به دو نوع گرم و سرد تقسیم می شود. اگر بالفاصله بعد از کشتار عمل راندمان گیری انجام 

ساعت در  24گه داری الشه به مدت شود راندمان نوع گرم است. ولی اگر پس از کشتار الشه را سرد کنیم )ن

( و سپس عمل راندمان گیری انجام شود. راندمان نوع سرد است. راندمان گرم بیش تر از راندمان 1-2دمای 

 ساعت به علت تبخیر سطحی و از دست رفتن خون افت پیدا می کند. 24سرد است زیرا وزن الشه پس از 

 

تاری در کشتارگاه انجام می شود. هر چه اصول فنی و صحیح کشتار دام و انجام اعمال کشاعمال کشتاری: 

کشتار و نکات بهداشتی بیشتر رعایت شود کیفیت گوشت تولیدی مطلوب تر است انواع کشتارگاه ها شامل 

کشتارگاه سنتی ـ نیمه صنعتی و صنعتی می شود در کشتارگاه سنتی اعمال کشتاری روی زمین و به صورت 

اعمال کشتاری روی ریل و برخی روی زمین انجام کشتارگاه نیمه صنعتی برخی از  دستی انجام می شود. در

می شود و اعمال کشتاری به صورت نیمه اتوماتیک انجام می شود. در کشتارگاه صنعتی اعمال کشتاری روی 

 ریل و به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد. کشتارگاه های صنعتی مجهز به واحدهای جانبی زیر هستند. 

واحد تولید پودر ضایعات ـ سردخانه های زیر صفر و باالی صفرـ تصفیه فاضالب ـ عملیات پوست ـ عملیات 

 تولید پودر خون و بسته بندی گوشت ـ واحد رندرینگ. 

 در واحدهای جنبی کلیه ی اجزا دام به فرآورده هایی به کارایی باال تبدیل می شود. 
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 مراحل کشتار: 

دام را با کامیون به کشتارگاه حمل می کنند برای گوسفند از کامیون دو طبقه و  ←حمل دام به کشتارگاه 

برای گاو از کامیون یک طبقه استفاده می کنند گاوها را در کامیون به صورتی می بندد که سرما به طرف 

مل افت حبیرون و دم ها به طرف هم باشند. در حالی که گوسفند ها را درکامیون نمی بندد در صورتی که مس

کیلومتر باشد باید بین راه توقف صورت گرفته تا استرس بیش از حد به دام وارد نشود در  300دام بیش تر از 

برخی از کشورها از واگن های قطار برای حمل دام استفاده می کنند در کشورهای ژاپن ـ فیلیپین ـ مالزی از 

 لنج برای حمل دام استفاده می کنند.

پس از ورود دام به کشتارگاه دام ها در محلی به نام سالن انتظار تخلیه می  ←تخلیه دام در سالن انتظار 

شوند در سالن انتظار عمل بازرسی بهداشتی دام و استراحت دادن دام قبل از ذبح به منظور جبران ذخیره 

الن شد در کشور ایران که هوا گرم از سگلیکوژنی صورت می پذیرد. سالن انتظار می تواند سر باز یا سر بسته با

 های سرباز استفاده می کنند. در کشورهای سردسیر الزم است سالن انتظار مسقف باشد. 

انجام می شود. زیرا ممکن است در صورتی بعد از تخلیه دام در سالن انتظار بازرسی دام زنده به صورت فوری 

مار در این فاصله زمانی بمیرند لذا الزم است بازرسی بهداشتی که دام از شب تا صبح در سالن بماند دام های بی

-400دام زنده بالفاصله پس از ورود به کشتارگاه توسط دام پزشک انجام شود معموال در کشتارگاه هایی که 

دام در سالن انتظار مورد بازرسی قرار می گیرد. در سالن انتظار ابتالی  3تا  4دام در روز ذبح می شود  300

م به ورم مفاصل ـ اسهال ـ تورم سم ـ تورم پستان به وسیله پزشک معالج مورد بررسی قرار می گیرد. در دا

 ساعت باقی می ماند. پس از سالن انتظار دام ها وارد سالن کشتار می شوند.  24سالن انتظار دام به مدت 

 بی حسی: اولین عملیات در سالن کشتار عمل بی حسی است.  ←سالن کشتار 

 دالیل بی حسی عبارت است:

 جلوگیری از زجر کشیدن دام -1
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 جلوگیری از مخاطرات برای فرد کشتار کننده و سهولت کشتار -2

 بی حسی سبب تسریع عملیات کشتار می شود -3

 عدم تحرک و عدم کاهش ذخیره گلیکوژنی -4

 تاثیر بی حسی در خون گیری  -5

الکتریکی ـ شیمیایی استفاده می شود از قدیمی در  این مرحله از دستگاه های بی حسی کننده مکانیکی ـ 

بیه د پیستوله است. پیستوله شترین روش های مکانیکی استفاده از چخماق است که برای گاو استفاده می شو

یر است در این روش حیوان پس از بی حسی می میرد و لذا ذبح دام باید بالفاصله پس از بی حسی انجام هفت

 شود. 

جز دستگاه مکانیکی است. در این روش به جای شلیک گلوله دستگاه هوای  ← Concussionدستگاه 

فشرده ضربات ریز و فشرده ای را به پیشانی دام وارد می کند این دستگاه از نظر شکل ظاهری شبیه پیستوله 

است ولی به دستگاه تولید هوای فشرده متصل می باشد. در این روش با وارد شدن ضربات هوای فشرده به 

 پیشانی دام، دام منگ می شود.

در دستگاه الکتروشوک به وسیله ترانسفورماتور ولتاز برق را تنظیم می کنند. این  ←دستگاه الکتروشوک 

می باشد در این روش آندوکاتد در دو طرف  ی شبیه قیچی است و دارای آندوکاتددستگاه از نظر شکل ظاهر

ثانیه با بدن دام تماس پیدا می کند. در صورتی که زمان تماس زیاد شود ویا  1دام قرار گرفته و به مدت  سر

 250از ولتاژ باال استفاده کنیم باعث ایجاد خون مردگی در زیر پوست می شود. برای کشتار گوسفند از ولتاژ 

 ولت استفاده می کنند. 400تا  350ولت و برای کشتار گاو از 

استفاده می شود در این روش دام را وارد تونل  2co در این روش از تونل حاوی گاز   ←روش شیمیایی 

مخلوط با هوا می باشد این روش برای دام های کوچک نظیر خوک ـ  2coگاز  %70هایی می کنند که حاوی 

بر روی بصل النخاع دام اثر گذاشته  2coگوساله ـ گوسفند ـ بز استفاده می شود. با عبور دام از داخل تونل گاز 
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و دام بی حس می شود این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و فضای زیادی نیز اشغال می کند 

 ضمن این که روش زمان بری است. امروزه از این روش دیگر استفاده نمی شود. 

بح دام شامل مرحله بی حسی و خون بعد از عملیات بی حسی خون گیری انجام می شود. عملیات کشتار یا ذ

گیری می باشد. در کشتارگاه هایی که عملیات بی حسی انجام نمی شود کشتار دام تنها شامل ذبح و سر 

چاقوی تیز معمولی می باشد. در مرحله خون گیری سر بریدن حیوان است. قدیمی ترین وسیله خون گیری 

را به طرف عقب می کشند و با یه ضربه سر دام بریده می شود.  رو به قبله باشد در این مرحله سر دامدام باید 

الزم است دام به پهلوی چپ خوابیده باشد. خون 
1

13
تا  

1

14
وزن بدن دام را تشکیل می دهد. در زمان خون  

در مویرگ ها باقی می ماند که هموگلوبین و میوگلوبین  %50از خون بدن دام خارج می شود و  %50گیری تنها 

ل دهند. رنگ گوشت هستند الزم به ذکر است که عملیات خون گیری باید سریع و کامل انجام شود آن تشکی

گوشت باال باقی ماند و احتمال فساد گوشت بیشتر است. خون گیری یا  PHاگر خون گیری ناقص انجام شود 

 روی زمین انجام می شود )روش سنتی( و یا روی ریل. 

میز استیل انجام می شود. در محل نظافت خون گیری روی سطح  همچنین در برخی مواقع جهت رعایت

کشتار خون خروجی از بدن دام وارد پنجره هایی که زیر بدن دام تعبیه شده است می گردد و به خارج از 

کشتارگاه منتقل می شود. خون جمع آوری شده جهت تولید پودر خون برای مصرف دام و یا مصارف انسانی 

ا پوست گیری انجام می شود می گیرد پس از عملیات خون گیری عملیات کندن پوست ی مورد استفاده قرار

عملیات پوست گیری بر روی زمین و یا بر روی ریل انجام می شود در مرحله اول پوست گیری با چاقو پوست 

گن قسمت لبه وسیله کارگرانی که بر روی ریل قرار گرفتخ انداز پای دام جدا شده و در مرحله بعد پوست تا 

دام کنده می شود در کشتارگاه های صنعتی پس از جدا کردن پوست از قسمت پای دام پوست به چنگک 

 ده و به صورت اتومات پوست تا لگن کنده می شود. هایی متصل ش

چاقو از تجهیزات قدیمی مورد استفاده در عملیات پوست گیری می باشد با توجه به این که استفاده از چاقو 

کامل دارد در گذشته از چاقوهای  راخ شدن پوست می شود پوست گیری با چاقو نیاز به مهارتسبب سو
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ستی جهت پوست گیری استفاده می شود ولی امروزه از چاقوهای برقی جهت پوست گیری استفاده می د

 کنند پس از مرحله پوست گیری تخلیه امعا و احشا است.

احشا بر روی ریل و به صورت صوری و بطنی انجام می شود در این  عملیات تخلیه امعا وتخلیه امعا و احشا: 

د در شونمرحله با چاقوی دستی و یا برقی قفسه سینه را شکاف داده و قلب و ریه به صورت صوری خارج می 

( در CCPمرحله بعد امعا و احشا به صورت بطنی خارج می گردد. خروج امعا و احشا بطنی از نقاط بحرانی )

HACCP  می باشد زیرا قبل و بعد از تخلیه امعا و احشا فلور میکروبی الشه تفاوت زیادی با هم دارند. امعا و

 احشا تخلیه شده در نوارهای نقاله کاسه ای که در کنار ریل اصلی حرکت می کند تخلیه می شود. 

د زیرا تاثیر منفی بر دقیقه باش 5الزم به ذکر است فاصله عملیات بی حسی و خون گیری نباید بیش تر از 

ساعت به  1کیفیت گوشت تولیدی داردـ هم چنین فاصله ی اعمال بی حسی تا تخلیه امعا و احشا حداکثر 

ساعت شود بار میکروبی الشه افزایش می یابد و اثر  1در صورتی که این قاصله زمانی بیش تر از طول انجامد 

 منفی بر کیفیت گوشت تولیدی دارد.

قه ود عملیات شپس از تخلیه امعا و احشا عملیات شقه کردن الشه انجام می شنیم کردن:  شقه کردن یا دو

سل صورت می پذیرد در صورت ابتالی دام به سل صورت می پذیرد در صورت  یارکردن جهت کنترل بیم

ی نابتالی دام به سل استخوانی الیه های آهکی در سطح ستون فقرات قابل رویت است در گاوها سل استخوا

سالگی شایع می باشد. در این مقاطع ستون فقرات حیوان دچار پوکی شده و این محل را  13ـ  12در سنین 

الیه ی آهکی می پوشاند در گوسفند و بز سل استخوانی شایع نمی باشد و لذا نیازی به شقه کردن نیست 

 شقه کردن در مورد گاو و خوک انجام می شود.

 کشتار:بازرسی بهداشتی الشه بعد از 

پس از مرحله شقه کردن عملیات بازرسی پس از کشتار یا بازرسی الشه انجام می شود دام پزشک پس از 

 معاینه الشه سه اظهار نظر متفاوت در مورد وضعیت بهداشتی الشه انجام می دهد 
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 الشه قابل مصرف اعالم می شود و مهر بهداشتی بر روی الشه دام حک می شود. -1

 ضبط موضعی الشه که شامل کلیه ـ دل ـ قلوه و یا بخشی از الشه است انجام می شود.  -2

 ضبط کامل الشه دام انجام شده و الشه غیر قابل مصرف اعالم می شود. -3

 الشه پس از کشتار می باشد.بازرسی بهداشتی گوشتی بازرسی دام زنده و بازرسی 

 شست و شوی الشه:

در انتهای سالن کشتارگاه و قبل از سردخانه عملیات شست و شو الشه انجام می شود در این مرحله آب شست 

و شو بر روی بدن الشه که از قسمت پا آویزان است پاشیده می شود. و به این ترتیب شست و شو الشه انجام 

ه حرارت پایینی داشته باشد. میگیرد. آب مورد استفاده جهت شست و شو الشه باید بهداشتی باشد و درج

است. در صورتی که الشه را با آب گرم بشوریم گرما در الشه باقی مانده و  °42دمای الشه در این مرحله 

احتمال فساد گوشت افزایش می یابد. اما در صورت استفاده از آب سر دمای الشه کاهش یافته و عملیات پیش 

برابر کاهش می  10ر عملیات شست و شو بار میکروبی الشه حدود سرد کردن قبل از انجماد انجام می شود. د

در سطح الشه انجام می شود در این  % 1یابد. پس از شست و شو الشه عملیات اسپری کردن اسیدالکتیک 

که مطلوب جهت رشد میکرو اورگانیم های بیماری زا است پایین تر آمده  PH 7سطحی الشه از  PHمرحله 

 فزایش می یابد.و ماندگاری گوشت ا

 سردخانه باالی صفر:

پس از شست و شو الشه به سردخانه باالی صفر منتقل می شود در سردخانه باالی صفر رعایت سه پارامتر 

 جهت نگه داری گوشت ضروری است.

ت در دمای باالی گوشت ماده ای کامال فسادپذیر است لذا الزم اس ← 2تا  0حفظ درجه حرارت بین  -1

درجه سانتی گراد است. الزم به  – 6/1°صفر اما کم ترین دما نگه داری شود. نقطه انجماد گوشت 

زیرا در دمای درجه سانتی گراد برسد. 5گوشت درسردخانه نباید به باالتر از ذکر است دمای نگه داری 
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د. لذا دمای توصیه شده جهت درجه سانتی گراد عوامل فساد و مسمومیت زا رشد می کن 5باالتر از 

درجه سانتی  2تا  0نگه داری گوشت در سردخانه جهت حفظ پارامترهای کیفی و میکروبیولوژی 

 گراد می باشد.

صاحبان دام تمایل دارند دام در رطوبت باال نگه داری شود تا وزن الشه افت  ←درصد رطوبت نسبی  -2

پیدا نکند اما کنترل کنندگان بهداشت تمایل دارند الشه در طوبت پایین نگه داری شود هر چه میزان 

کاهش یافته و رشد میکرو اورگانیسم ها محدود می شود.  AWرطوبت نسبی کاهش یابد میزان 

است که هم نیازهای بهداشتی و هم نیازهای اقتصادی گوشت را تامین می تی رطوب %85رطوبت 

 نماید.

 1در سردخانه همواره باید هوا جریان پیدا کند. سرعت جریان هوا  ←شدت جریان هوا در سردخانه  -3

متر بر ثانیه سرعتی است که نه سطح الشه بیش از حد خشک می شود و نه سطح الشه عرق می 

ساعت استراحت می کند  24ش یابد و فلور میکروبی زیاد شود. در سرد خانه الشه افزای AWکند که 

 تا عملیات جمود ناشی در الشه انجام شود.

 در محدوده مسکونی هستند. %53کشتارگاه در ایران  207از 

 از آب لوله کشی و بقیه از آب چاه استفاده می کنند. 69%

 کشتارگاه هستند.مجهز به دستگاه تصفیه هوا در  %15تنها 

 سالن انتظار دارند. 38%

 در یک سالن اعمال اصلی و فرعی کشتار انجام می شود. 88%

 کشتارگاه ها انجام می شود. %20بازرسی دام زنده تنها در 

 از کشتارگاه مجهز به کوره الشه سوز هستند و بقیه الشه ها را در محیط دفن می کنند. 8%

 را پس از پایان کار انجام می دهند. شست و شو و ضد عفونی کردن 13%
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 مجهز به آزمایشگاه هستند. %3مجهز به سردخانه و  16%

 آن ها عملیات بی حسی انجام می شود. %8در 

 تصفیه فاضالب به صورت اصولی و بهداشتی انجام می شود. %4در 

 

 

 

 گوشت 

 ساختمان گوشت: 

دام نظیر خون امعا و احشا و پوست جدا خواهند شد هایی از بدن قسمت پس از کشتار دام و اعمال کشتاری 

الشه مجموعه ای از بافت های عضالنی ـ استخوانی و چربی است بخش عضالنی تبدیل به گوشت می شود. 

در دام انواع بافت های عضالنی را داریم که عبارتند از عضله قلب ـ عضالت صاف ـ عضالت مخطط )اسکلتی( 

نی مری ـ روده ـ معده ـ جدار عروق و دستگاه تنفسی قرار دارند جز گوشت عضالت صاف در قسمت های پایی

 به شمار نمی آیند. سلول های ماهیچه های صاف دکی شکل و طویل و دارای هسته دراز هستند.

عضالت اسکلتی یا مخطط در قسمت های مختلف بدن دام وجود دارند. این عضالت به وسیله تا ندون ها به 

شوند و عامل حرکت می باشند انقباض و انبساط عضله از طریق تاندون ها به استخوان  استخوان متصل می

وزن الشه را بافت عضالنی تشکیل می دهد. اگر برش عرضی از عضله را مورد  40ـ  60منتقل می شود. %

 مبررسی قرار دهیم پوششی از جنس بافت پیوندی عضله را از خارج در برگرفته است این پوشش اپی مزیو

Epimysium  نامیده می شود. از اپی مزیوم انشعاباتی جدا شده و الیاف عضالنی را به صورت دسته جایی

نام دارد. از پری مزیوم انشعاباتی جدا شده و تک  perimysiumپوشش می دهند و اصطالحا پری مزیوم 
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وشش ضمن این که نام دارد. این پ Endomysiumتک سلول های عضالنی را دربرمی گیرد و اندومزیوم 

نقش حفاظتی برای سلول های عضالنی را دارد در دو طرف عضله تاندون ها را تشکیل می دهد که عامل 

 میکرون است. 10ـ  100میلی متر و قطر آن  1ـ  10اتصال عضله به استخوان است. طول سلول عضالنی 

 ساختمان سلول عضالنی: 

دارای غشایی می باشند که اصطالحا سارکولما نامیده می شود. سلول های عضالنی نظیر سایر سلول های بدن 

غشا سلول های عضالنی خاصیت ارتجاعی و کشش پذیر دارند و خود را با انقباض و انبساط عضله تطبیق می 

 ل اختماملدهد. بر روی سطح سلول عضالنی در سارکولما برآمدگی کوچکی به نام میونورال وجود دارد که ع

است. و این رشته ها از این محل به داخل سلول عضالنی منشعب می شوند. سیتوپالسم  رشته های عصبی

آن را آب تشکیل می دهد. و نیز دارای میتوکندری  75ـ  80سلول های عضالنی را سارکوپالسم می گویند که % 

ه ای هستند ها. ذرات چربی ـ لیزوزیوم ها هستند. هسته یا هسته ها سلول های عضالنی سلول های چند هست

و به دلیل متغیر بودن طول سلول عضالنی تعداد هسته ها نیز ثابت نیم باشد. میوفیبریل ها رشته ای هستند 

که به صورت موازی در داخل سارکوپالسم سلول عضالنی قرار گرفته اند. و از مهم ترین اجسام داخل 

 میکرون می باشد.  1ـ  2سارکوپالسم هستند و قطر آن ها 

 میوفیبریل ها: ساختمان

میوفیبریل ها رشته هایی هستند که به صورت موازی در داخل سارکوپالسم سلول عضالنی قرار گرفته اند در 

میوفیبریل جای می گیرد اگر مقطعی از یک میوفیبریل را مورد بررسی قرار دهیم  1000داخل سلول عضالنی 

ارند میوفالمنت نام ده های نازک که اصطالحا نقاط تاریک و روشن قابل تشخیص هستند در نقاط تاریک رشت

نامیده می شود و قسمت دیگر که ضخامت و غلظت  Aیا بند  Aبا غلظت باال دیده می شوند این ناحیه ناحیه 

و  Iنام دارد. نواحی روشن و تاریک  Iیا ناحیه  Iمیوفالمنت ها کم است و به صورت روشن دیده می شود باند 

A  به صورت متوالی در داخل میوفیبریل ها تکرار می شود این نحوه آرایش باندA  وI  سبب تخطط در سلول

توسط  Iعضالنی خواهد شد به همین دلیل این عضالت را عضالت مخطط می نامند. در میوفیبریل ها هر باند 
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کومر می نامند. سارکومر را سار Zبه دو نیم بند تقسیم می شوند فاصله ی هر دو خط  Zخطی به نام خط 

تشکیل شده است. در  Iو دو نیم بند  Aواحد عملیاتی انقباض و انبساط عضله است. هر سارکومر از یک باند 

 توسط خط Aنامیده می شود باند  Hو با تراکم کم تر وجود دارد که ناحیه   یک ناحیه روشن Aوسط باند 

M  میکرون است. باند  5/2ر حالت استراحت به دو نیم بند تقسیم می شود. طول سارکومر دA  وI  نه تنها

را تشکیل می  Aاز نظر اندازه بلکه از نظر ترکیب شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند. رشت های ضخیم که باند 

دهند از جنس پروتئین میوزین هستند و اصطالحا فیالمنت میوزین نامیده می شوند رشته های نازک که باند 

I دهند از جنس پروتئین اکتین بوده و اصطالحا فیالمنت اکتین نامیده می شوند. در طی عمل  را تشکیل می

سارکومر کوتاه خواهد شد. در حالت انبساط هیچ انقباض اکتین و میوزین به یکدیگر نزدیک شده و طول 

 ارتباطی بین اکتین و میوزین وجود ندارد.

 شبکه سارکوپالسمی:

غالف هایی از سارکولما به صورت لوله هایی مورب و عرضی میوفیبریل ها را در در داخل سلول های عضالنی 

برمی گیرند و تشکیل شبکه سارکوپالسمیک را می دهند که وظیفه اصلی آن ذخیره سازی کلسیم می باشد 

در زمان انبساط عضله کلسیم در داخل شبکه سارکوپالسمیک ذخیره شده و غلظت آن در داخل سارکوپالسم 

ن است. و در زمان انقباض عضالت غلظت کلسیم در داخل شبکه پایین و در داخل سارکوپالسم باال می پایی

 باشد.

 ترکیب شیمیایی گوشت:

عضالت بدن دام از آب مواد معدنی پروتئینی مواد از ته پروتئینی چربی هیدرات های کربن و انواع ویتامین ها 

 تشکیل شده است.

  :تشکیل شده است اگر گوشت را با محلول های نمک یا شکر که حاوی آب  %76بافت عضالنی از آب

آب هستند مقایسه کنیم محلول های فوق و نظایر آن به صورت مایع بوده و در حالی که گوشت  76%
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حتی در صورت خرد شدن و چرخ شدن حالت فیزیکی جامد خود را حفظ می نماید. این خاصیت 

شود سبب جامد بودن گوشت می گردد. در حقیقت گوشت تروپیسم نامیده می سوفیزیکی گوشت تیک

از نظر فیزیکی مایع غلیظ می باشد و زمانی به این صورت در خواهد آمد که جدار الیاف عضالنی 

آسیب دید. و قطع شود. این حالت را می توان با چرخ کردن گوشت به وسیله دستگاه کاتر با دور باال 

آب عضالت به صورت شیمیایی با پروتئین ماهیچه ترکیب شد.  از کل %4ـ  5به وجود می آید. حدود 

و آب هیدارته نامیده می شود. قسمت اعظم آب به صورت الکترواستاتیک به ساختمان مولکولی 

پروتئین های گوشت اتصال داشته و آب آزاد نامیده می شوند. آب آزاد به وسیله ساختار مولکولی 

ت ثابت و بدون حرکت درآمده و به عنوان حالل برای واکنش پروتئین ها نگه داشته شده و به صور

هایی که وجود آب ضروری می باشد نظیر واکنش های شیمیایی و آنزیمی مورد استفاده قرار می 

یگرد. بخشی از آب آزاد تحت شرایطی از قبیل تحت فشار قرار گرفتن و یا ایجاد تغییراتی در ترکیب 

ده و به صورت متحرک درآمده و از الیاف ماهیچه ای خارج می پروتئین ها از حالت ثابت خارج ش

دام های خسته ـ بیمار ـ  شود و آب آزاد متحرک نامیده می شود میزان آب آزاد در گوشت حاصل از

تب دار و هنگام خون گیری ناقص باال رفته و موجب کاهش کیفیت گوشت در نظر بهداشتی و خوراکی 

درصد آب به درصد پورتئین گوشت ثابت می باشد به همین دلیل  می شود الزم به ذکر است میزان

از این نسبت برای کشف افزودن آب اضافی یبه گوشت چرخ شده و کالباس های حرارت دیده استفاده 

عضالت دام های جوان نسبت به دام های مسن دارای می باشد.  1به  4می شود. این نسبت معموال 

چنین بستگی به موقعیت تشریحی عضله دارد و عضالتی که آب بیشتری هستند. میزان آب هم 

 تحرک بیشتری دارند دارای درصد آب باالتری دارد.

  :درصد بوده و مهم ترین مواد معدنی گوشت عبارتند  1مقدار این مواد در گوشت حدود مواد معدنی

از سدم ـ پتاسیم ـ کلسیم ـ منیزیم ـ آهن ـ کلر و فسفر. در میان مواد معدنی فوق کلسیم و منیزیم 

می باشد. آهن به عنوان اتم مرکزی  PHدر ایجاد صالبت نعشی نقش بسزایی دارد. یون کلر در تنظیم 

𝑐
𝑡
𝐼
} 
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تاالز ـ پراکسیداز ـ ر مولکول های هم نه تنها در خون و میوگلوبین بلکه در آنزیم های نظیر کاد

 حائز اهمیت می باشد. ATPسیتوکروم اکسیداز وجود دارد. فسفر نیز به دلیل حضور در مولکول 

پروتیئن 

←  اکتین ـ میوزین ـ تروپومیوزین ـ تروپونین میوفیبریل − 1 

−سارکوپالسمیک 2

−بافت پیوندی 2
}
 
 

 
 

     

 

 

 : مواد پروتئینی 

گوشت حاوی یک سری مواد پروتئینی است که عالوه بر فعالیت عضالنی مسئول تغییرات پس از کشتار نیز 

می باشد. پروتئین های گوشت را به سه دسته پروتئین های  18ـ  20می باشد میزان پروتئین گوشت %

سارکوپالسمیک و پروتئین های بافت پیوندی طبقه بندی می نمایند میوفیبریلی ـ پروتئین های  

پروتئین های میوفیبریلی: محلول در آب نمک هستند و حاللیت آن ها به قدرت یونی محیط بستگی دارد. 

ین ـ ترپونین ـ ترپومیوزین می باشند.زپروتئین های میوفیبریل شامل انواع اکتین ـ میو  

پروتئین های میوفبیریلی را تشکیل می دهد و به دلیل این که در زنجیره  % 20ـ  25حدود  ←اکتین  

پپتیدی خود دارای مقادیر زیادی اسید آمینه پرولین می باشد مولکول آن حالت کروی دارد. مونومر پروتئین 

در مجاورت کلرید  G. Actinیا اکتین گلوبوالر نامیده می شود. اکتین کروی یا  G. Actinاکتین اصطالحا 

یا فیبروز اکتین را به وجود می    F. Actinسدیم ـ پتاسیم و منیزیم پلی مریزه شده و اکتین رشته ای یا 

در طی متصل به اکتین تجزیه می شود. در نهایت  ATPآورند. در طی عملیات پلی مریزاسیون مولکول های 

تین حاصل می شود )اکتین دو رشته ای( اهمیت در اثر در هم پیچیدن دو رشته فیبروزاکتین فیالمنت اک

 فیزیولوژیکی ترکیب آن با میوزین و ایجاد اکتومیوزین می باشد.

کالژن

االستین

رتی کولین
}
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از پروتئین های میوفیبریلی را تشکیل می دهد. میوزین نسبت به  % 50پروتئین میوزین حدود  ←میوزین 

ر است. پروتئین میوزین از دو بخش ساکتین اسید آمینه پرولین کم تری دارد و لذا مولکول آن میله ای شکل 

و دم تشکیل شده است. دم میوزین را مرومیوزین سبک و سر آن را مرومیوزین سنگین می نامند. در اثر اتصال 

تعدادی از مولکول های میوزین فیالمنت میوزین حاصل خواهد شد. نحوه قرار گرفتن مولکول های میوزین بر 

و سرها به  Mومر به صورتی است که دم های میوزین به سرف خط روی فیالمنت میوزین در داخل سارک

 قرار می گیرند. اهمیت سرهای میوزین از دو جنبه است.  Z خططرف 

 سرهای میوزین توانایی اتصال با مولکول های اکتین را دارند و در انقباض عضله شرکت می کند. -1

 ی انقباض عضله را فراهم می کند.آزی دارند و لذا انرژی الزم برا ATPسرهای میوزین فعالیت  -2

 گوشت 

ترپومیوزین ها اسید آمینه پرولین کمی دارند به همین دلیل رشته ای هستند مولکول ترپومیوزین: 

ترپومیوزین از دو زنجیره پپیته ی به هم پیچیده تشکیل شده است. در اثر اتصال انتهای هر مولکول به ابتدای 

 می گردد که بر روی فیالمنت اکتین قرار می گیرند. مولکول دیگر زنجیره طوالنی تشکیل

میزان اسیدآمینه پرولین در تروپونین باال است به همین دلیل این پروتئین به شکل کروی است. تروپونین: 

جی اکتین یک مولکول  8تا  7محل قرار گرفتن آن روی فیالمنت اکتین است. به این صورت که به ازا هر 

د. بین مولکول تروپونین و تروپومیوزین نیز ارتباط وجود دارد مهم ترین خصوصیت تروپوتین قرار می گیر

تروپونین حساسیت به یون کلیسم می باشد. تروپونین ها به سهولت یون های کلسیم را جذب می نمایند سه 

 Tـ تروپونین  Cـ تروپونین  Iنوع مختلف تروپونین عبارتند از: تروپونین 

عمل اتصال به ترپومیوزین ها  ←  Tکلسیم را انجام می دهد       ـــ   تروپونین عمل جذب  ← Cتروپونین 

 مانع اتصال اکتین و میوزین در حالت انبساط عضالنی می شود. ← Iرا انجام می دهد    ـــ تروپونین 

 پروتئین های سارکوپالسمی:
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ـ میوگلوبین ـ شامل پروتئین های پروتئین های گوشت را تشکیل می دهند و  % 40این پروتئین ها حدود 

. هموگلوبین و میوگلوبین توانایی اتصال به اکسیژن دارند. هموگلوبین در داخل خون و هموگلوبین هستند.

میوگلوبین در بافت عضالنی یافت می شود. میوگلوبین وظیفه ذخیره سازی اکسیژن در بافت ها و هموگلوبین 

را به عهده دارد. در دام زنده مقدار هموگلوبین بیشتر است اما پس از ذبح دام  وظیفه انتقال اکسیژن در خون

به دلیل خون گیری مقدار میوگلوبین باالتر از هموگلوبین می باشد و عامل اصلی رنگ گوشت پس از ذبح 

 میوگلوبین می باشد. میوگلوبین و هموگلوبین هر یک دارای قسمت پروتئینی به نام گلوبین می باشند.

حلقه پیرول تشکیل شده  4قسمت غیر پروتئینی گروه هِم نامیده می شود. هسته اولیه ساختمان از هِم از 

پیوند  4است که به وسیله گروهای متین به هم متصل شده اند در مرکز هِم اتم آهن قرار دارد. اتم آهن 

ا آب یا ششمین پیوند آهن نیز بکردینانس با پیرول ها و یک پیوند با هیستیدین گلوبین برقرار می کند و 

 اکسیژن است.

 پروتئین بافت پیوندی:

پروتئین های گوشت را تشکیل می دهند شامل کالژن ـ االستین ـ رتی کولین  % 20این پروتئین ها حدود 

می باشند. کالژن بیشترین میزان رادربین پروتئین های بافت پیوندی دارا می باشد. این پروتئین از سه زنجیره 

پیته ی به نام تروپوکالژن تشکیل شده است که به صورت زنجیری به دور یک دیگر پیچ خورده اند. در پ

 80ساختمان کالژن اسید آمینه پرولین و به ویژه هیدروکسی پرولین به میزان زیادی وجود دارد. کالژن در 

اثر حرارت مجددا به مایع  درجه به ژالتین تبدیل می شود که این حالت ژله ای قابل برگشت می باشد و در

تبدیل می شود. برای اندازه گیری میزان بافت پیوندی گوشت از روش اندازه گیری هیدروکسی پرولین به 

 عنوان شاخص بافت پیوندی استفاده می شود.

االستین دیگر پروتئین بافت پیوندی گوشت است میزان االستین کم تر از کالژن می باشد. دو اسید آمینه 

ن و ایزودسموزین شاخص االستین می باشند. وجود این اسیدهای آمینه باعث استحکام زیاد االستین دسموزی

و خاصیت االستیکی این پروتئین می باشد. این نوع پروتئین مقاوم به مواد اسیدی و قلیایی و آنزیم های 
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ی االستین پایین م پروتئولیتک می باشند. به همین دلیل قابلیت هضم و جذب کمی دارند و ارزش غذایی

 باشد.

رتی کولین پروتئین دیگر بافت پیوندی است از نظر ساختمانی شبیه کالژن است و در ساختمان اندومیزیوم 

 یافت می شود مقدار پروتئین رتی کولین از کالژن کمتر و از االستین بیشتر می باشد.

 چربی:

نوع دام  سن دام ـ جنس دام ـ نوع تغذیه در  چربی عضالت دام های گوناگون متفاوت است و عواملی از جمله

در نظر می گیرند. در گوشت های  % 15نوع و میزان چربی تاثیر گذارند. به طور متوسط میزان چربی عضالت 

گروه تقسیم می کنند. چربی داخل سلولی ـ  4افزایش می یابد چربی بدن دام را به  % 25چرب این میزان تا 

 چربی ذخیره ای بین سلولی چربی سطحی ـ و

چربی داخل سلولی از نوع تری گلیسرید و اغلب از اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل شده است و ارزش غذایی 

باالیی دارد. چربی بین سلولی به صورت رگه هایی بین سلول های عضالت وجود دارد و اغلب به ماهیچه حالت 

 رند.مرمری می دهد. این نوع چربی در طعم و تردی گوشت نقش دا

چربی سطحی به صورت الیه ای روی عضالت یا اطراف تا ندون ها قرار دارند. این نوع چربی به صورت تری 

گلیسرید و دارای اسیدهای چرب اشباع می باشند. چربی های ذخیره ای نیز از نوع تری گلیسیرید و حاوی 

 کوهان ـ قلوه گاه ذخیره می شونداسیدهای چرب اشباع می باشند. و در قسمت های گوناگون از جمله دمبه ـ 

 آنزیم ها:

آنزیم های گوناگونی در عضالت وجود دارند که مقدار آن ها ناچیز است ولی ارتباط تنگاتنگی میان فعالیت 

آنزیمی و تغییرات پس از کشتار در الشه وجود دارد و در واقع مجموعه تغییرات پس از کشتار و تردی الشه 

مهم ترین آنزیم ها می توان به آنزیم های گلیکولتیک ـ آنزیم های میتوکندری و  از فعالیت آنزیمی است از

 اشاره کرد. A,B,Cآنزیم های پروتئولیتک نظیر کاتپسین 
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 کربوهیدرات:

قند غالب در عضالت گلیکوژن است. این قند نوعی پلی ساکارید است و میزان آن در عضالت به عواملی از 

تشریحی عضالت بستگی دارد. میزان گلیکوژن در عضالت در حالت استراحت قبیل تغذیه ـ سن و موقعیت 

حدود نیم تا یک درصد است. گلیکوژن عضالت پس از کشتار به اسید الستیک تبدیل و باعث تغییرات پس از 

کشتار در الشه می شود در دام هایی که ذخیره گلیکوژنی کمی دارند. تغییرات پس از کشتار به خوبی صورت 

 گیرد. باال بودن میزان مواد قندی در غذای دام موجب باال رفتن ذخیره گلیکوژن در عضالت می شود.نمی 

 تغییرات پس از کشتار:

 تغییرات شیمیایی                                  تغییرات فیزیکی

پس از کشتار دام تغییرات شیمیایی و فیزیکی در الشه ایجاد می شود که به آن  ←تغییرات پس از کشتار 

تغییرات پس از کشتار می گویند از آن جایی که چگونگی این تغییرات در کیفیت گوشت تاثیر زیادی می 

 گذارد آشنایی با این تغییرات ضروری است.

و کراتین فسفات که منابع اصلی تأمین انرژی در  ATPانرژی حاصل از تجزیه  ←تغییرات شیمیایی  

مورد نیاز برای این منظور یاز  ATPعضالت هستند برای انبساط و انقباض عضالنی در بدن مصرف می شوند 

قندها و به ویژه گلیکوژن تامین می شود. در زمان حیات دام تجزیه گلیکوژن )گلیکولیز( به صورت هوازی 

و آب تولید می شود مقدار کمی از اسیدهای تولید شده در این  2COمواد قندی  است و در اثر تجزیه هوازی

فرآیند نظیر اسید الکتیک و اسید پیرو ویک در کبد مجددا به گلیکوژن تبدیل می شوند این واکنش ها در 

ن یحضور اکسیژن انجام می شود و خون به اکسیژن مورد نیاز را به عضالت می رساند ولی پس از مرگ دام ا

واکنش ها در غیاب اکسیژن صورت گرفته و در نتیجه گلیکولیز بی هوازی اسید الکتیک تولید می شود و 

 ATPتولید می شود که آنزیم  ATPمقدار آن در ماهیچه ها افزایش می یابد. در طی این واکنش مقداری 
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ی اکتین و میوزین و ایجاد آز سرهای مرومیوزین سنگین آن ها را تجزیه نموده و باعث در هم رفتن رشته ها

 اکتومیوزین می شود.

 تغییرات غیر طبیعی پس از کشتار: )مهم(

عالوه بر تغییراتی که در الشه ایجاد و باعث افزایش کیفیت گوشت می شود به علت های مختلفی ممکن است 

 تغییرات دیگری منجر به نامطلوب شدن کیفیت گوشت شود این تغییرات عبارت است از:

در صورتی که الشه بالفاصله پس از کشتار منجمد شود تغییرات صالبت نعشی بعد از رفع انجماد: الف ـ 

بعد از کشتار متوقف و هر زمان که الشه از حالت انجماد خارج شود تغییرات ذکر شده در الشه ایجاد می شود 

ز دست دادن آب گوشت انقباضات شدیدی در گوشت ایجاد و باعث ا ATPدر این هنگام بر اثر تجزیه سریع 

از آب خود را از دست می دهد عالوه بر آب پروتئین های محلول ـ  % 30ـ  40می شود به طوری که گوشت 

 امالح ـ از گوشت خارج شده و باعث کاهش کیفیت گوشت می شوند.

در صورتی که دمای الشه قبل از جمود :  Cold shorteningب ـ کوتاه شدن عضالت بر اثر سرما 

درجه سانتی گراد و یا پایین تر برسه انقباضاتی در عضالت ایجاد و باعث کوتاه شدن  14سریعا به  نعشی

درجه کم تر باشد. این انقباضات شدیدتر خواهد بود  14عضالت می شود هر قدر برودت )درجه حرارت( از 

هد داشت بروز این نهایتا این نوع گوشت ها مراحل تردی را به خوبی طی نمی کند و کیفیت مطلوب نخوا

درجه شبکه سارکوپالسمی مقادر به  14( می دانند در دمای پایین تر از  ca+2حالت را ناشی از یون کلسیم )

باز جذب یون های کلسیم آزاد شده نیست و به این ترتیب تراکم یون های کلسیم در اطراف میوفیبریل ها 

د و به دنبال آن انقباض عضالنی رخ می دهد برای آز می شو ATPافزایش می یابد و باعث فعال شدن آنزیم 

 جلوگیری از بروز این تغییر نامطلوب در الشه راه کارهای زیر پیشنهاد می شود.

 درجه  14* قرار ندادن الشه ها قبل از جمود نعشی در دمای زیر 
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 لگن و مدتی از دست * آویزان کردن الشه از نقاط گوناگون آن برای مثال مدتی از استخوان پاشنه ـ مدتی از

 تا کشیدگی در همه عضالت ایجاد شود.

* تحریک الکتریکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از کوتاه شدن عضالت بر اثر سرما استفاده از تحریم 

دقیقه است. تحریک الکتریکی  1ـ  4ولت و زمان  80ـ  300الکتریکی است ولتاژ الزم برای تحریک الکتریکی 

و سرعت گرفتن جمود نعشی می شود به این ترتیب می توان الشه ها را سریع تر  ATPریع باعث تجزیه س

 سرد کرد.

این عارضه یک عارضه ژنتیکی :  Dry, Firm, Dark( DFDج ـ گوشت های تیره، سفت و خشک )

الت عض تنش حیوان قبل از کشتار رخ می دهد در این دام ها قبل از کشتار عمل گیلولیز دراست و هم بر اثر 

در این الشه ها به  phبه وقوع پیوسته و پس از کشتار عضالت ذخیره گیلکوژنی کافی ندارند بنابراین نزول 

نهایی در عضالت باال است. از جمله عوامل تنش زا قبل از کشتار می  PHصورت کامل صورت نمی پذیرد و 

زدگی اشاره کرد. ظرفیت نگه داری آب در توان به کتک زدن  ـ دواندن ـ تنش ناشی از نقل و انتقال و گرما 

افزایش می یابد و به همین دلیل سطح آن ها خشک و تیره رنگ  PHاین گونه الشه ها به دلیل باال بودن 

کم است و باید به سرعت مصرف شوند. این  PHبه دلیل باال بودن   DFDاست قابلیت نگه داری الشه های 

یت نگه داری آب برای تولید فرآورده های گوشتی حرارت دیده مناسب گونه الشه ها به دلیل باال بودن ظرف

 می باشند و اغلب به عنوان گوشت صنعتی مصرف می شوند.

این عارضه اغلب در گوشت :  Pale Soft Exudative( PSEد ـ گوشت نرم و مرطوب و کم رنگ )

ات عصبی شدید رخ می دهد خوک و گاهی در گوشت گاو دیده می شود و معموال در پی تنش و یا تحریک

به سرعت در  PHعلت بروز این حالت در گوشت گلیکولیز در هنگام کشتار و پس از آن است که بر اثر آن 

و حرارت بیش از حد  PHمی رسد در اثر پایین بودن  8/5ساعت به  1الشه کاهش می یابد و پس از حدود 

عضالت پروتئین های سارکوپالسمیک روی رشته های میوفیبریل رسوب می کند و میزان حاللیت آن ها کم 

می شود به همین دلیل ظرفیت نگه داری آب در این گونه گوشت ها کاهش می یابد اغلب این گونه گوشت 



25 
 

رطوبت بیش از حد آن هاست به طوری ها مرطوب و رنگ شان روشن است مهم ترین نقص این نوع گوشت ها 

که سطح یا مقطع برش آن ها خیس است خیس بودن باعث می شود رشد میکرو اورگانیسم ها بر سطح الشه 

افزایش یابد از سرفی ساین گوشت ها هنگام پخت تراوشات زیادی دارند و نهایتا چروکیده و سفت می شوند 

هم گوشت های صنعتی محسوب می  PSEبراین گوشت های و کیفیت خوراکی خود را از دست می دهند. بنا

 شوند و اغلب به همراه سایر گوشت ها در تهیه فرآورده های خام یا عمل آورده به کار می روند. 

ترد شدن یا رسیدن گوشت به تغییراتی گفته می شود که طی آن گوشت کیفیت مطلوب تردی گوشت: 

درجه  2تا  1هفته در سرمای باال صفر  2یا  1وشت الزم است خوراکی بدست می آورد به منظور ترد کردن گ

نگه داری شود در طی مرحله ترد شدن بر اثر تجمع اسید الکتیک برخی از پروتئین های بافت هم بند یا 

پیوندی نظیر کالژن منعقد می شوند که بر اثر حرارت ژالتین تبدیل خواهند شد و این تغییر باعث نرم شدن 

ز جمله تغییرات دیگری هنگام تر شدن گوشت بروز می کند جدا شدن رشته های اکتین از گوشت می شود ا

می باشد که در یک نتیجه ساختمان گوشت باز می شود و در خالل تر شدن گوشت. گوشت  Zحمل خطوط 

ن و ایجاد ترکیباتی مانند اینوزی ATPبو و طعم مناسب به خود می گیرد علت ایجاد کیفیت در گوشت تجزیه 

میکرومول برسد بو  2تا  5/1گرم گوشت به  1و هیپوگزانتین است به طوری که هرگاه میزان هیپوگزانتین در 

و طعم گوشت تر شده به حداکثر خواهد رسید عالوه بر این وجود اسیدآمینه و برخی اسیدهای چرب فرار که 

ر شده موثر می باشند در طی مرحله بر اثر تجزیه پروتئین ها و چربی ایجاد می شوند در طعم و بوی گوشت ت

ک وم ها تجزیه شده و خروج آنزیم های پروتئولتیتر شدن گوشت بر اثر تجمع اسید الکتیک دیواره سلولی لیزوز

نظیر کاتپسین از لیزوزیوم ها در پیشرفت تردی گوشت موثر می باشد هر چه دما افزایش یابد سرعت ترد 

دما توصیه نمی شود چون می تواند. سبب تسریع فساد شیمیایی گوشت شدن افزایش می یابد ولی باال بردن 

شود تردی را می توان با اضافه کردن آنزیم به گوشت به صورت مصنوعی ایجاد کرد برای این منظور از عصاره 

 برخی گیاهان استفاده می کنند.

پایین پا ـ یلین مفیسین برو  مهم ترین آنزیم هایی که امروزه برای تردی گوشت استفاده می شوند عبارت است

درخت انجیر و بروملین را از آناناس بدست می آورند این را از برگ درخت انبه هندی ـ فیسین از شیره ی 
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آنزیم ها خاصیت پروتئولتیک دارند و با تجریه پروتئین ها به خصوص پروتئین های بافت پیوندی مانند کالژن 

و تردی گوشت می شوند بهترین روش اضافه کردن آنزیم به گوشت تزریق را می توان  و االستین باعث نرمی

 مستقیما در عضالت یا قبل از کشتار به طریق  وریدی انجام داد.

نگه داری آب از خصوصیات فیزیکی گوشت است و عبارت است از ظرفیت  ظرفیت نگه داری آب گوشت:

ر. آب در گوشت به چند صورت وجود دارد. قسمتی از آن به قدرت جذب نگه داری و حفظ آب در مقابل فشا

صورت جدایی ناپذیر در ساختمان ترکیبات گوشت قسمتی به صورت ترکیب با پروتئین و امالح گوشت و 

قسمت دیگر به صورت آب آزاد است که در صورت فشار و یا تبخیر از گوشت خارج می شود هر چه ظرفیت 

گوشت تحت فشار بر اثر خرد کردن حرارت دادن یا فشارهای مکانیکی  نگه داری آب گوشت بیشتر باشد

اسبکم تری از دست خواهد داد و اگر به این گوشت آب اضافه شود به خوبی آب اضافه شده را جذب می کند 

بر عکس گوشت هایی که ظرفیت نگه داری آب آن ها پایین است آب خود را بر اثر یکم ترین فشار از دست 

مرطوب می شوند ظرفیت نگه داری آب گوشت تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد مهم ترین آن ها می دهند و 

 عبارت یاست از:

 *PH    : ظرفیت نگه داری آب گوشت تا حد زیادی تحت تاثیر گوشتPH  گوشت قرار دارد به طوری که

 PH) 5/5دود ح  PHگوشت کم تر شود ظرفیت نگه داری آب گوشت کاهش می یابد و در  PHهر قدر 

گوشت ظرفیت نگه داری آب باال می رود و در  PHایزوالکتریک الکتومیوزین( به حداقل می رسد. با افزایش 

PH  به باالترین مقدار می رسد. بنابراین الشه های تازه که جمود نعشی در آن ها آغاز نشده است به  7حدود

ظرفیت  PHظرفیت نگه داری آب باالیی دارند ولی با شروع جمود نعشی و پایین آمدن  PHدلیل باال بودن 

  PHنگه داری آب کاهش می یابد. در طی مراحل تردی گوشت به دلیل افزایش پروتئین ها و افزایش جمود 

 ظرفیت نگه داری آب افزایش می یابد.

رات ـ الکتات ها ـ تارتارات ها بر ظرفیت نگه نمک های گوناگون مانند نمک طعام ـ فسفات ـ سیت* امالح : 

داری آب گوشت تاثیر زیادی می گذارند آیفون ها و کاتیون های این نمک ها باعث جذب آب بیشتری در 
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گوشت شده و ظرفیت نگه داری آب گوشت را باال می برند. هم چنین برخی از نمک ها نظیر فسفات ها ـ 

می شوند. که این عامل هم بر افزایش ظرفیت نگه داری آب موثر در گوشت  PHسیترات ها باعث افزایش 

است. در بین نمک های گوناگون پلی فسفات ها تاثیر بیشتری دارند و به همین منظور در صنعت گوشت 

 کاربرد دارند. 

میکرو اورگانیسم ها تا حدودی باعث افزایش ظرفیت نگه داری آب گوشت می شوند * میکرو اورگانیم ها: 

ویژه پروتئولتیک از جمله سود و موناس ها ـ آکرموباکترها ـ آلکالیژنز که جز فلور میکروبی گوشت ها سرد به 

می باشند به دلیل این که باعث تجزیه پروتئین ها و ایجاد ترکیباتی مانند آمین ها ـ آمونیاک ها ـ سایر مواد 

 قلیایی می شوند بیشترین تاثیر را دارند.

نگه داری آب در گوشت در دام های گوناگون متفوت است گوسفند بیشترین ظرفیت ظرفیت * نوع دام : 

 نگه داری آب را دارد پس از آن گوشت خوک و سپس گوشت گاو قرار می گیرد.

 ظرفیت نگه داری آب در عضالتی که فعالیت کم تری دارند بیشتر است.* موقعیت تشریحی عضالت: 

تا  28میلی متر یا بیشتر و قطر سوسیس ها  80واع کالباس حدود اغلب سوسیس آب بیشتری دارد و قطر ان

 میلی متر است. رایج ترین انواع کالباس های حرارت دیده عبارتند از: 32

لیونر ـ مارتادال ـ کالباس خشک ـ کالباس زبان و رایج ترین انواع سوسیس حرارت دیده عبارتند از: فرانکفورتر 

 ـ نورنبرگر ـ سوسیس آلمانی. 

ن آوری تولید فر آورده های حرارت دیده یکسان و تنوع محصوالت بیشتر مربوط به نوع گوشت و یا انواع ف

ادویه به کار رفته است در تولید این فرآورده ها مرحله ی مهم کوتریزاسیون گوشت و چربی است در این 

م به وجود آید این سیستمرحله آب را به صورت یخ خورده شده اضافه می کنند تا سیستم کلوئیدی مناسب 

ـ فاز سوسپانسیون ـ فاز امولسیون است. بعضی از محققان  کلوئیدی شامل یک فاز محلول حقیقی ـ یک فاز ژل 

خمیر این گونه فرآورده ها را امولسیون می نامند. در این سیستم کلوئیدی امالح و پروتئین های محلول در 
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ریل به صورت ژل، ذرات گوشت و بافت پیوندی و قسمتی آب به صورت محلول حقیقی پروتئین های میوفیب

از چربی و ادویه ها به صورت سوسپانسیون و بخشی از چربی به صورت امولسیون چربی در آب است. در این 

 سیستم مقداری هوا به صورت کف وجود دارد.

 مواد تشکیل دهنده کالباس های حرارت دیده:

 و دسته تقسیم می شوند. مواد تشکیل دهنده این فرآورده ها به د

 مواد اصلی شامل گوشت ـ چربی ـ آب     دسته اول:

 مواد افزودنی شامل نمک ـ نیتریت  ـ ادویهدسته دوم:  

ـ گوشت:  ساعت پس از کشتار یو از گوشت  6برای تولید فرآورده های حرارت دیده از گوشت های گرم تا الف 

های سرد تا دو هفته بعد از کشتار در سردخانه باالی صفر و از گوشت های منجمد استفاده می کنند. مناسب 

اشند االیی داشته بترین گوشت ها برای تولید این فرآورده ها گوشت هایی هستند که ظرفیت نگه داری آب ب

 DFDباالیی دارند برای تولید این فرآورده ها مناسب هستند گوشت های  PHبنابراین گوشت های گرم که 

باال ظرفیت نگه داری آب باالیی دارند ولی چون قابلیت نگه داری آن ها پایین است و به سرعت  PHبه دلیل 

پایین و ظرفیت نگه داری آب  PHبه دلیل  PSEدچار فساد می شوند چندان مناسب نیستند. گوشت های 

 پایین مناسب برای تولید این فرآورده ها نمی باشند. 

برای تولید کالباس های حرارت دیده از چربی های حیوانی و گیاهی می توان استفاده کرد ولی ب : چربی: 

شد استفاده می تواند تازه با چربی های نباتی و مایع برای تولید این فرآورده مناسب ترند. چربی حیوانی مورد

( حداکثر یک ماه -18و یا در حالت انجماد نگه داری شده باشد. چربی های حیوانی را در حالت انجماد )دمای 

 روز قابل نگه داری نیستند. 5می توان نگه داری کرد ولی در یخچال بیشتر از 

مقدار گوشت و چربی استفاده می  %4/2 تا 2در کالباس های حرارت دیده از نمک طعام به میزان ج ـ نمک: 

 شود این مقدار نمک به چند منظور اضافه می شود.
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 ( ایجاد طعم و مزه مناسب   1

 ( افزایش قابلیت نگه داری فرآورده   2 

 ( افزایش قدرت یونی و در نتیجه پروتئین های میوه فیبریلی      3

ورده می شود. الزم به ذکر است پروتئین های که در نهایت باعث افزایش ظرفیت نگه داری آب در فرآ

قدرت  % 5قابلیت انحالل بیشتری دارند. افزایش نمک تا  3/0میوفیبریلی در حضور امالح و قدرت یونی معادل 

یونی را افزایش می دهد ولی در این حالت پروتئین ها منعقد می شوند و قابلیت انحالل آن ها کاهش می یابد 

 نمک می توان استفاده کرد. % 5و حداکثر  % 2الباس های حرارت دیده از میزان حداقل بنابراین در تولید ک

از انواع اسیدهای خوراکی مانند : الکتات ـ استات ـ نیترات ـ تارتارات در تهیه ی امالح اسیدهای خوراکی: 

ح ر آلمان از این امالکالباس های حرارت دیده استفاده و لذا قدرت یونی افزایش می یابد. طبق استاندارد کشو

 استفاده می کنند. % 3/0به میزان 

از فسفات ها و به ویژه دی فسفات ها در صنایع غذایی استفاده زیادی می شود این ترکیبات اثرات فسفات: 

 متعددی بر کالباس های حرارت دیده دراند از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 فارش می شوند.           PHفسفات ها باعث باال رفتن  -1

 قدرت یونی را باال می برند و در نتیجه انحالل پروتئین های میوفیبریل افزایش می یابد.   -2

 باعث افزایش ظرفیت نگه داری آب می شوند. -3

 ماندگاری محصول را افزایش می دهند. -4

ن ز مصرف ایخاصیت آنتی اکسیدانی دارند و از اکسیداسیون چربی جلوگیری می کنند میزان مجا -5

 بر حسب وزن گوشت و چربی است. % 5/0ترکیبات در فرآورده های گوشتی 

به ترکیباتی گفته می شود که دو قطب دارند یک قطب آبدوست و یک قطب آبگریز و به این امولسیفایر: 

ش شترتیب از یک طرف با آب و از طرف دیگر با ترکیبات روغنی ارتباط برقرار می کنند و باعث می شوند ک
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سطحی کاهش پیدا کند و دو فاز آب و چربی با یکدیگر بهتر مخلوط شوند و امولسیون مناسب به وجود اید. 

از این خاصیت امولسی فایرها برای بهتر شدن کیفیت فارش در کالباس های حرارت دیده شده استفاده می 

به مونوگلیسیریدها ـ دی شود از جمله امولسیفایرهایی که در صنایع گوشت استفاده می شود می توان 

گلیسیریدها ـ استرهای مونو و دی گلیسیرید اشاره کرد. این ترکیبات از جدا شدن چربی از سایر ترکیبات در 

فارش و رسوب آن زیر پوشش کالباس جلوگیری می کند. میزان مجاز استفاده از این ترکیبات بر حسب وزن 

 است. % 3/0گوشت و چربی 

امروزه در صنایع گوشت از پروتئین های دیگری به جز (: Astringent proteinپروتئین های بیگانه )

پروتئین های گوشت استفاده می شود که به آن پروتئین های بیگانه می گویند از جمله مهم ترین ان ها می 

ای ه توان به پروتئین های شیر ـ گندم ـ سویا ـ تخم مرغ اشاره کرد. در برخی کشورها استفاده از پروتئین

گیاهی ممنوع است ولی از پروتئین های حیوانی استفاده می کنند. از کازئین به صورت کازئینات سدیم و 

پتاسیم استفاده می کنند. سفیده تخم مرغ به صورت مایع و یا منجمد مورد استفاده قرار می گیرد میزان 

 وزن گوشت و چربی است. % 3استفاده از این پروتئین ها حدود 

 %5/7استفاده می شود. پالسما خون حاوی  % 2از پالسما خون حیوانات کشتاری به میزان  ربی: پالسما چ

پروتئین می باشد. پالسما خون سبب تثبیت ترکیبات فارش ششده و از ایجاد ضایعات با تشکیل ژل جلوگیری 

 به عمل می آورد. ضمن این که پالسما خون سبب براق و شفاف شدن مقطع کالباس می شود.

 روش تهیه کالباس های حرارت دیده:

 کالباس های حرارت دیده به روش های گوناگونی تهیه می شوند.

این روش بسیار متداول و از بهترین روش های تولید کالباس های خرارت دیده کوتریزاسیون گوشت:  -1

نند پس از آن نمک دقیقه کوتریزه می ک 5/0است در این روش ابتدا گوشت چرخ شده را در کاتر و در حدود 

طعام ـ نیترات و نیتریت و امالح را همراه با مقداری یخ خورد شده به آن اضافه و مجددا کوتریزه می کنند 
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درجه سانتی گراد تجاوز کند. سپس به  4الزم به ذکر است در زمان کوتریزاسیون دمای امولسیون نباید از 

کنیم پس از آن که همه ی آب اضافه شده جذب گوشت تدریج مقداری دیگر خورده یخ اضافه و کوتریزه می 

 شد چربی را به کاتر وارد و مخلوط را کوتریزه می کنند و در مرحله آخر ادویه جات اضافه می شود.

تفاوت این روش با روش اول این است که در این کوتریزاسیون گوشت و چربی به صورت جداگانه:  -2

در دو کاتر مجزا کوتریزه می کنند سپس خمیر گوشت به تدریج  روش گوشت و چربی را به صورت جداگانه

 به فارش چربی اضافه می شود در این روش نیز امولسیون مناسب و مطلوبی برای تهیه فرآورده ایجاد می شود.

در این روش گوشت و چربی و سایر مواد افزودنی به کوتریزاسیون گوشت و چربی به صورت توام:  -3

کاتر شده و کوتریزه می شود این روش آسان و سریع است اما کیفیت امولسیون به دست صورت یک جا وارد 

 آمده نظیر دو روش قبل نیست.

 کوتریزاسیون تحت خال:

امروزه با استفاده از روش های کوتریزاسیون در خالء کوتریزاسیون گوشت در فشار کم تر از اتمسفر صورت 

تری حباب هوا خواهد بود از مزایای این روش می توان به دو مورد می پذیرد بنابراین فارش حاوی مقدار کم 

 اشاره کرد: 

 به علت پایین بودن اکسیژن در فارش فرآورده در حین حرارت دادن رنگ مناسب تری پیدا می کند. -1

چون حباب های هوا در این روش بسیار کم است رشد میکرو اورگانیسم های هوازی متوقف و ماندگاری  -2

رده افزایش می یابد از معایب این روش می توان به تراکم بیش از حد فارش کالباس اشاره کرد که باعث فرآو

یا ازت انجام  2COقوام نامناسب فرآورده می شود. برای رفع این نقیصه عمل کوتریزاسیون را در مجاورت گاز

شود. سپس با وارد کردن گاز ازت در کاتر ایجاد می  % 80می دهند در این روش ابتدا خالء نسبی به میزان 

 می رساند به این ترتیب از تراکم فارش جلوگیری به عمل می آید. % 40خالء را به 

 : جلسه هشتم
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پس از آن که مواد اصلی و افزودنی کوتریزه و فارش اماده شده به سرعت وارد پوشش می شود عمل پر کردن 

رش کالباس وارد پوشش شد بر حسب نوع محصول ممکن با دستگاه فیلتر صورت می پذیرد. پس از آن که فا

است از دود استفاده شود و فراورده ی دودی تولید شود پس از این مرحله فرآورده ها برای حرارت دادن به 

حرارت می بیند. پس از خاتمه ی حرارت فرآورده ها از اتاق پخت خارج و با  70اتاق پخت منتقل و تا دمای 

 منتقل می شوند. 4تا  2شود و سپس برای نگه داری به سردخانه آب سرد دوش داده می 

فرآورده هایی هستند که به جز جگر سایر ترکیبات نظیر گوشت و چربی قبل از تهیه پخته کالباس پخته: 

می شوند در تهیه این گونه فرآورده ها ممکن است از قسمت های گوناگون خوراکی الشه نیز استفده کنند. 

تمایل عمومی برای مصرف این گونه فرآورده ها پایین است از جمله فراورده های پخته می به همین دلیل 

توان به کالباس جگر ـ کالباس خون اشاره کرد. کالباس خون اغلب در کشور های غیرمسلمان تههی و مصرف 

در کشورهای می شود ماده ی اولیه و اصلی این کالباس خون دام های کشتاری است یکی از فرآورده های که 

 اسالمی مصرف می شود کالباس جگر است.

نیز  % 30جگر است ولی برخی فراورده ها مقدار جگر به  % 10این نوع کالباس حاوی حداقل کالباس جگر: 

افزایش می یابد. عالوه بر جگر از گوشت و چربی نیز برای تهیه این گونه فرآورده ها استفاده می کنند این 

ب قابل مالش اند. کبد بسیار فساد پذیر است به همین دلیل توصیه می شود کبد را در گونه فرآورده ها اغل

روز نگه  10درجه سانتی گراد نگه داری کنند. در این درجه حرارت کبد را می توان به مدت  4تا  0دمای 

 داری کرد. برای نگه داری طوالنی تر باید کبد را منجمد کرد.

های جگر قابل مالش را به دو صورت با قطعات درشت و قطعات ریز تولید کالباس روش تهیه کالباس جگر: 

می کنند برای تولید کالباس جگر با قطعات ریز ابتدا جگر خام را تمیز و وارد دستگاه کوتر ییا کاتر می کنند 

مجددا  و کوتریزاسیون را تا زمانی که کف آلود شود ادامه می دهند پس از آن امالح عمل آورنده را اضافه و

برای مدت کوتاهی کوتریزه می کنند تا فارش قوام پیدا کند سپس گوشت و چربی و سایر ضمایم خوراکی که 

پخته شده اند به محتوای کوتر اضافه می کنند و با یکدیگر مخلوط می نمایند سپس  70تا  65قبل در دمای 
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پس از آماده شدن فارش آن را وارد پوشش  ادویه و مواد افزودنی دیگر مانند امولسی فایر را وارد می نمایند

نموده و کالباس را حرارت می دهند مدت زمان و درجه حرارت باید به گونه ای باشد که حرارت در مرکز این 

درجه برسد در این درجه حرارت اکثر میکرو اورگانیسم ها به ویژه الکتوباسیل از بین می  75فرآورده ها به 

ز حرارت دادن با آب خنک می کنند این فرآورده ها را نیز می توان دودی کرد. برای روند. فرآورده ها را پس ا

استفاده می کنند. چون این فرآورده ها فساد پذیرند آن ها را در برودت  18تا  16این منظور از دود با حرارت 

 نگه داری می کنند. 2تا  1دمای 

 مواد افزودنی و پوشش کالباس: 

 ه در تولید سوسیس و کالباس استفاده می شود به دو دسته تقسیم می شود: پوشش هایی کپوشش ها: 

 پوشش منشا حیوانی )طبیعی(  -1

 پوشش مصنوعی -2

این پوشش از دستگاه گوارش حیوانات به ویژه روده کوچک ـ راست روده ـ مثانه به دست پوشش طبیعی : 

نماید سپس با ترکیبات شیمیایی قسمت های  می آید برای تهیه این قسمت ها را به خوبی شسته و تمیز می

محلول را خارج می نماید و براساس نوع فرآورده آن ها را تقیم بندی و نگه داری می کنند. این پوشش ها 

قابل خوردن هستند و مصرف کننده می تواند آن ها را همراه فراورده استفاده نماید. معموال فرآورده هایی که 

انی است قیمت باالتری نیز دارند کیفیت این پوشش ها بستگی به مراحل آماده پوشش ان ها با منشا حیو

سازی و نگه داری آن ها دارد. کالباس های خشک و نیمه خشک را در پوشش های با منشا حیوانی پر می 

 نمایند. 

ای رین پوشش ها از نظر فیزیکی بسیار شبیه پوشش ها با منشا حیوانی می باشند بپوشش های کالژنی: ا

تهیه این پوشش ها از منابع کالژن موجود در بدن حیوانات استفاده می شود. کالزن را می توان با استفاده از 

ترکیبات قلیایی از بافت هیا بدن حیوانات جدا کرد و در معرض اسید قرار داد تا حالت چسبندگی پیدا کند 
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له شوند سپس آن را به حمام حاوی ترکیبات پس از این مرحله کالژن را از قالب عبور می دهند تا شبیه لو

قلیایی منتقل می کنند تا حالت مطلوب را به دست آورد سپس این پوشش ها را خشک می کنند و در اندازه 

 های گوناگون برش می دهند. پوشش هایی که به این روش تولید می شوند قابل خوردن اند.

آورند این نوع پوشش را برای تولید کالباس گوشت از الیاف کتان یا چوب به دست پوشش های سلولزی: 

خوک ـ کالباس دودی ـ و انواع دیگری کالباس استفاده می کنند این گونه پوشش ها قابلیت تبادل گازی 

بیشتری دارند و از طرف دیگر پس از حرارت دادن فرآورد مقداری از چربی فرآورده ذوب شده و قسمت داخل 

ت نفوذ پوشش را در مدت نگه داری پایین می آورد. مزایا این نوع پوشش شامل: پوشش را می پوشاند و قابلی

 یکنواخت بودن شکل ـ مقاوم بودن ـ بهداشتی بودن  ـ سهولت حمل و نقل است.

ـ پلی ایتلن ـ پروپیلن هستند این  PSـ پلی استر    PVC از ترکیبات پلی مر ـپوشش های پالستیکی: 

 گاز و رطوبت نفوذپذیرند ولی در برابر دود غیرقابل نفوذ می باشد. پوشش ها تا حدودی در برابر

 

 لسه نهمج

 شیالت:

مواد غذایی دریایی از مهم ترین منابع غذایی انسان و دارای ارزش غذایی بسیار زیادی مواد غذایی دریایی: 

ئین عالوه بر تامین پروتمی باشند. امروزه بسیاری از کشورها به نحو مناسبی از این منبع استفاده می کنند و 

برای مصرف داخلی درآمد بسیار باالیی از صادرات این گونه فراورده ها کسر می کنند از جمله این کشور ها 

میلیون تن اشاره کرد. در  7میلیون تن و ژاپن  11میلیون تن در سالف پرو  20می توان به چین با تولید 

و مصرف سرانه ی مواد غذایی دریایی نسبت به بسیاری کشورها هزار تن  370کشور ایران تولید ساالنه حدود 

است. از جمله مهم ترین  kg 14در سال است. در حالی که متوسط مصرف ساالنه جهان  kg 5/6 پایین یعنی

 اقالم غذایی دریایی می توان به انواع ماهی، میگو و برخی سخت پوستان اشاره کرد.
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د غذایی دریایی به دلیل پروتئین باال امالح گوناگون به خصوص ید و مواارزش غذایی مواد غذایی دریایی: 

سرشار بودن از چربی های غیر اشباع در زمره ی با ارزش ترین مواد غذایی می باشند. پروتئین های این مواد 

 80از وزن بدن را تشکیل می دهند و حاوی اسیدهای آمینه ضروری هستند حدود  % 20تا  15غذایی حدود 

اسیدهای چرب بدن ماهی از نوع غیر اشباع است که مهم ترین آن ها می توان به اسید لینولنیک با سه  از %

بند مضاعف و اسید ایکوزاپنتانوئیک  4بند مضاعف، اسید لینولئیک با دو بند مضاعف ـ اسید آرا اشیدونیک با 

ی شود که چربی بدن این موجودات بند مضاعف اشاره کرد. وجود این اسیدهای چرب در بدن ماهی باعث م 5با 

از جمله سالم ترین چربی ها محسوب شود که نه تنها خطری برای انسان ایجاد نمی کند بلکه از بروز اختالالت 

قلبی عروق نیز پیش گیری می نماید. بدن ماهی امالح فراوانی از جمله فسفر ـ کلسیم ـ پتانسیم ـ سدیم ـ 

ـ منگنز ـ روی و فلورید دارد. به خصوص مقداری ید مواد غذایی دریایی  منیزیم ـ گوگرد ـ کلر ـ آهن ـ مس

وزن بدن این موجودات است در صورتی که مقدار یید  kgمیلی گرم در هر  12000تا  120بسیار زیاد و بین 

است فرآورده های غذایی دریایی از نظر ویتامین های  kgمیلی گرم در هر  100در گوشت گاو کم تر از 

ون غنی سهستند میزان کربوهیدارت مواد غذایی دریایی پایین است و به عنوان منبع انرژی محسوب گوناگ

( و به همین دلیل ماهی به سرعت % 75نمی شود بیشترین درصد وزن بدن ماهی را آب تشکیل می دهد. )

 – NPN (NON – Proteinدچار فساد می شود. در بدن ماهی ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی یا 

Nitrogen از نیتروژن بدن ماهی استخوانی را تشکیل می دهد از جمله  % 18تا  9( نیز وجود دارد که حدود

(، اوره ، کراتین ، TMAOاین ترکیبات می توان به آمین های فرار، آمونیوم ، تری میتل آمین اکساید )

ن ترکیبات تری میتل آمین اکساید اسیدهای آمینه آزاد و بازهای آلی نیتروژن دارد اشاره کرد. در بین ای

 اهمیت ویژه ای دارد و میزان این ترکیب بر حسب نوع ماهی ، زیستگاه آن، فصل و نوع عضله متفاوت است.

 250در ماهی های غضروفی بیشتر از ماهی های استخوانی است و در ماهی غضروفی حدود  TMAOمیزان 

استخوانی کم تر از این میزان است. در ماهی های تن و  گرم از عضله و در ماهی 100میلی گرم در  750تا 

ساردین میزان این ترکیب پایین است و بیشتر در عضالت تیره وجود دارد. در حالی که در ماهی های کفسازی 
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طعم تند و خاصی را در ماهی ایجاد  TMAOدر عضالت سفید می باشد.  TMAO)اعماق( بیشترین میزان 

 می کند و افزایش آن ماهی را بد طعم می کند.

عضالت بدن ماهی پس از صید دچار تغییراتی می شود که مهم ترین آن تغییرات پس از مرگ در ماهی: 

ها جمود نعشی است در این حالت عضالت ماهی کوتاه و سخت می شوند بیشترین انقباضات در عضالت تیره 

فاق می افتد شدت جمود نعشی به گونه ی ماهی، اندازه ماهی، روش صید، درجه حرارت نگهداری ماهی ات

بستگی دارد. ماهی های کوچکتر، ماهی های خسته که با تور صید شده اند و ماهی هایی در درجه حرارت باال 

ت شود به همین نگه داری می شوند ممکن است شدت جمود نعشی به حدی باشد که باعث پاره شدن عضال

دلیل ماهی ها در مجاورت یخ نگه می دارند و یا به سرعت منجمد می کنند در صورتی که ماهی در شرایط 

مناسب برودتی نگه داری نشود به سرعت فاسد می شود و تغییرات دیگری که اغلب نشانه ی فساد است در 

الت و آبشش ها می توان اشاره کرد. در بدن آن اتفاق می افتد این تغییرات را بیشتر در پوست، چشم، عض

ماهی تازه عضالت به استخوان ها متصل است. و به راحتی جدا نمی شود ولی بر اثر ماندگی عضالت به راحتی 

از استخوان جدا می شوند در ماهی تازه فلس ها به راحتی جدا نمی شود ولی در ماهی مانده فلس ها به راحتی 

روشن حاوی موکوس مات و غلیظ است. چشم در ماهی سالم محدب، قرنیه جدا می شود پوست ماهی تازه 

شفاف مردمک سیاه و براق است اما در ماهی فاسد چشم مقعر، مردمک خاکستری و قرنیه شیری رنگ است. 

در ماهی تازه آبشش ها گلی رنگ و فاقد موکوس هستند در حالی که در ماهی فاسد آبشش ها قهوه ای رنگ 

ی تازه عضالت دارای استحکام و براق هستند اما در ماهی فاسد عضالت نرم و کدر هستندف هستند. در ماه

ماهی تازه بوی جلبک می دهد در حالی که در اثر ماندگی و فساد بوی ماهی تغییر می کند چون ذخیره 

 پس از مرگ در عضالت کمتر و PHگلیکوژن در بدن ماهی نسبت به دام های خشکی زی کمتر است نزول 

 است بنابراین فساد باکتریایی در ماهی سریع تر از دام های خشکی زی اتفاق می افتد. 5/6تا  6حدود 

 روش های نگه داری ماهی: 
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به دلیل این که ماهی به سرعت دچار فساد می شود ضروری است که پس از صید به نحو صحیح نگه داری 

ی برای نگه داری ماهی رواج دارد متداول ترین شود تا سالم به دست مصرف کننده برسد. روش های متفاوت

 روش های نگه داری ماهی عبارتند از:

در این روش دمای بدن ماهی را با استفاده از خرده های یخ یا آب سرد و یا هوای سرد تا حد ( سرد کردن : 1

شده برای نگه سرد  % 2درجه سانتی گراد( کاهش می دهند گاهی از آب نمک  -2تا  -1نقطه ی انجماد آن ) 

داری ماهی استفاده می کنند طول مدت نگه داری ماهی در این شرایط بستگی به جسته و چربی آن دارد. 

روز در شرایط سرما می توان نگه  14روز و ماهی های کم چرب را تا  8تا  5ماهی های کوچک و چرب را  

 داری کرد.

ترین روش منجمد کردن در دمای پایین یعنی برای نگه داری ماهی به مدت طوالنی به( منجمد کردن: 2

درجه سانتی گراد است. در این دما کل آب بدن ماهی تبدیل به یخ می شود. معموال ماهی  – 70تا  – 50

های کوچک را به طور کامل و ماهی های بزرگ را به صورت فیله منجمد می کنند الزم به ذکر است در انجماد 

درجه سانتی گراد برسد اکثر آب موجود در  – 5از صفر کم تر شود و به  ماهی وقتی درجه حرارت بدن ماهی

بدن ماهی تبدیل به یخ می شود ولی در این دما آنزیم های بافت ها هنوز فعالیت دارند و چون مقدار آب 

 کاهش پیدا کرده و غلظت آنزیم ها باال رفته ممکن است اتولیز در بافت های بدن ماهی ایجاد شود. بنابراین

باید روند انجماد به نحوی باشد که سریعا از این مرحله عبور کنیم. منجمد کردن ماهی به روش های گوناگونی 

 صورت می پذیرد که عبارتند از:

 :  Air blast freezing( جریان هوای سرد یا 1

ارد. انجماد جریان د m/s 5در این روش از تونل های انجماد استفاده می شود که در آن هوای سرد با سرعت 

ماهی ها در این تونل ها خیلی سریع صورت می پذیرد در نتیجه صدمات بافتی در ماهیچه ها به حداقل می 

 رسد.
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 :  Plate Freezing( صفحات منجمد کننده یا 2

در این روش ماهی را در بین صفحاتی که دمای بسیار پایینی دارند قرار می دهند و بر اثر تماس این صفحات 

انجماد صورت می گیرد این صفحات افقی یا عمودی اند و چون انجماد همراه با فشار صورت می  با ماهی

 پذیرد ماهی ها به یکدیگر پرس می شوند.

 :  Emmersion Freezing( انجماد با غوطه ور کردن یا 3

 – 15معموال برای انجماد محصوالت با ارزش از این روش استفاده می کنند که در آن از آب نمک با برودت 

درجه سانتی گراد استفاده می شود و ماهی را در آن غوطه ور می کنند مدت زمان انجماد در این روش بستگی 

 روز است. 3ش به جسته ی ماهی دارد. مثال زمان الزم برای انجماد ماهی تن در این رو

 :  Spray freezing( انجماد به روش افشانه یا 4

مایع استفاده و آن ها را روی محصوالت می  2COدر این روش از مایعات مبرد جوشان مانند ازت مایع و 

پوشانند بر اثر این کار روی بدن ماهی پوشش یخ تشکیل می شود که به سرعت دمای بدن ماهی را پایین می 

درجه سانتی گراد است ولی ازت مایع برودت بیشتری تا  – 70مایع حدود  2COودت برای آورد درجه بر

درجه سانتی گراد ایجاد می کند استفاده از این مایعات به دلیل انجماد شدید به تنش ماهیچه  – 190حدود 

م ات برودتی الزای منجر می شود و ممکن است صدماتی به ماهی وارد کنند. بنابراین قبل از استفاده از مایع

ماه و  3است انجماد اولیه در محصول صورت پذیرد. زمان نگه داری در شرایط انجماد برای ماهی پر چرب 

 ماه است. 6برای ماهی کم چرب 

 جلسه یازدهم

 تولید کنسرو ماهی:
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ویژگی تعدادی از گونه های ماهی موجب تناسب آن ها برای تولید کنسرو می مواد اولیه کنسرو ماهی :  -1

شود در بسیاری از کشورهای دنیا از ماهی های تن ـ ساردین ـ سالمون ـ هرینگ برای این منظور استفاده 

خوبی به دست نمی آید مگر با فرمول های خاص و اعمال می شود. از سایر گونه های ماهی معموال محصول 

یط ویژه برای مقاصد متفاوت. به عنوان مثال از ماهی سفید کم چرب می توان تحت شرایط ویژه ای کنسرو شرا

تهیه کرد. خصوصیات محیط زیست و سیکل حیات ماهی در کیفیت محصول تاثیر دارد. مثال از ماهی سالمون 

ط بت ماهی تابع شرایدر فصل تخم ریزی محصول با کیفیت ضعیف تری به دست می آید. مقدار چربی و رطو

فصل صید و محیط زیست بوده و بر روی محصول نهایی اثر دارد. شرایط نگهداری پس از صید از عوامل بسیار 

مهم بر روی کیفیت محصول است و چنان چه ماهی پس از صید حقی برای مدت کوتاهی در دمای باالتر از 

شروع می شود و آنزیم ها و میکرو اورگانیسم  درجه نگه داری شود اتولیز )اکسیداسیون خود به خودی( 15

های موجود در بدن ماهی فعال شده و به سرعت آن را فاسد نمود. و موجبتغییراتی بر روی رنگ و طعم 

میلی گرم در کیلوگرم افزایش می یابد. در این حالت میزان  20محصول می شود. میزان ترکیبات از ته فعال تا 

ظیر اسید پروپیونیک و اسید بوتریک افزایش می یابد. چنان چه ماهی پس از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ن

صید با سطوح ضدعفونی شده با فضول یا کروزول در تماس باشند یا در کنار موادی که دارای بوی شدیدی 

هستند نگه داری شود بوهای نامساعد را جذب کرده و به میزان زیادی از کیفیت ماهی کاسته می شود. در 

ی مانده و فاسد به ویژه گونه های تنماهی که حاوی مقادیر زیادی هیستیدین هستند. هیستیدین به وسیله ماه

به هیستامین تبدیل می شوند  2COآنزیم هیستیدین دکربوکسیالز تجزیه شده و با آزادسازی یک مولکول 

رش کمیر پوست ـ تورم ـ که مصرف ماهی آلوده به هیستامسن نوعی آلرژی ایجاد می نماید که با عالیم خا

تنگی نفس همراه می باشد. در دمای باال هیستامین با اسید آمینه لیزین ترکیب شده و ماده ای به نام گزیروزیم 

Gizzerosim  درجه سانتی گراد برای سالم سازی  121ایجاد شده که سمی است در مواردی که از دمای

 یند طوالنی باشد امکان سنتز این ماده سمی وجود دارد.بسته های کنسرو ماهی استفاده شود و در مدت فرآ

را با آب نمک سالم سرد و بهداشتی بالفاصله پس از صید ماهی باید آن  عملیات پس از صید ماهی : -2

تمیز کرد. زیرا در پاره ای از موارد سطح بدن ماهی آلوده به لجن و سایر آالینده هاست که باید حذف شوند 
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می توان از آب دریا استفاده کرد و یا آب نمک معادل آن را تهیه کرد و به مصرف رسانید. برای این منظور 

موثرترین روش پاشیدن آب نمک با فشار زیاد روی سطح بدن ماهی است. اما می توان این کار را با غوطه ور 

 کردن ماهی در آب نمک تمیز انجام داد.

اهی برای مدت چند ساعت تا چند روز قبل از فرآیند نگه چنان چه الزم باشد منگه داری موقت ماهی:  -3

داری شود الزم است به سرعت آن را در آب و یخ قرار داد و برای حذف آلودگی های سطحی و لجن و با آب 

روز  6تا  4و یخ جاری شسته شو داده و سپس آن را در آب نمک و یخ قرار داد. در این حالت ماهی به مدت 

سانتی گراد قابل نگه داری است. غلظت آب نمک مناسب برای این منظور معادل آب  در آب نمک دو درجه

 نمک آب دریاست. پس از این مرحله ماهی به خط تولید کنسرو منتقل می شود.

برای  در مواردی که فاصله زمانی صید و کنسرو سازی چندین روز به طول می انجمادانجماد و ماهی:  -4

حفظ کیفیت اولیه ماهی باید آن را در دمای پایین تر از صفر درجه منجمد نمود و لیست به شرایط انجماد 

چند هفته تا چند ماه ماهی را نگه داری کرد. اگر انجماد ماهی به صورت سریع انجام شود کیفیت محصول 

اهی پاشیده شود تا الیه ای از یخ نهایی مطلوب تر است. پس از انجماد الزم است مقداری آب بروی سطح م

 در سطح ماهی تشکیل شود این عملیات را گالیزین می نامند که از پدیده سوختگی انجماد یا

 Freez burn  ممانعت به عمل می آورد. ماهی منجمد شده را در سردخانه با دمای ثابت نگه دار ی می

یرات و نوسانات دما و افت ولتاژ و قطع و وصل جریان کنند. الزم است در طول نگه داری به حالت انجماد از تغی

درجه سانتی گراد است. در این دما می توان  – 30جلوگیری شود. بهترین دما برای نگه داری ماهی منجمد 

سال نگه داری کرد. در صورت انجماد محصول در شرایط نامساعد و نگه داری طوالنی  1ماهی را به مدت 

تغییرات نامطلوبی در بافت محصول به وجود خواهد آمد. لذا لخته هایی در آن ایجاد  مدت ان در شرایط انجماد

شده لذا فرآیند دمایی سطح ژله مانندی ایجاد میکند که منجر به چسبندگی گوشت ماهی به جدار قوطی و 

 یرگقهوه ای شدن رنگ آن می شود که علت آن منعقد شدن هموگلوبین خون خارج شده از عضله از طریق مو
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های خونی است. الزم به ذکر است برای کاهش ایننقیصه می توان ماهی را قبل از فراوری در آب نمک غوطه 

 ور کرد. 

روش فراهم کردن ماهی بسته به اندازه ان متفاوت است. باری ماهی  آماده کردن ماهی برای فرآیند: -5

ی تن ـ سالمون ـ حذف محتویات شکم کوچک حذف سر و محتویات روده و برای ماهی های بزرگ مانند ماه

سر و دم و باله ها ضروری است. پس از این عمل بایستی ماهی ها را درجه بندیکرد. تا قطعات یکنواخت از آن 

ها به دست آید. برای این منظور از برش های طولی استفاده می شود. خون میان بافتی عضالت تا حد امکان 

ر طی فرآیند حرارتی تغییرات مویی در رنگ ماهی ایجاد می شود. برای باید خارج شود در غیر این صورت د

این منظور پس از حذف زوایه  ماهی آن را اویزان می کنند تا خون عضالت به طور طبیعی خارج شوند برای 

استفاده می کنند. در قسمت هایی از عضالت پاره ای از گونه های ماهی  % 15حذف پوست ماهی از سود 

شت قوه ای وجود دارند که باید حذف شوند. زیرا باعث ایجاد ظاهری ناپسند در گوشت ماهی وکاهش مقادیر گو

ینه الزم است ماهی با آب کلرکیفیت آن می شوند. بالفاصله قبل از پر کردن قوطی ها و عملیات کنسرو سازی 

 نگردد. شسته شوند مقدار کلر باقی مانده باید به حدی باشد که باعث خوردگی جدار قوطی

در  Slimeهر چند از آب نمک برای حذف خون میان بافتی ماهی و جلوگیری از تشکیل نمک زنی ماهی : 

آن و یا بهبود بافت و رنگ محصول استفاده می شود اما هدف اصلی از نمک زنی ماهی تعدیل و تثبیت طعم 

و کم کردن طعم ویژه ماهی در محصول است نمک زنی ماهی در بسیاری از موارد قبل از کنسرو کردن و با 

 یکی از دو روش زیر صورت می پذیرد.

 ماهی  اضافه کردن مقدار الزم نمک خشک به* 

 * غوطه ور کردن ماهی در آب نمک با فرمول خاص

گاهی نیز مقدار الزم نمک قبل از دربندی به قوطی اضافه می شود و به هر حال مهم این است طی این عمل 

نمک در بافت ماهی برسد.  % 6/1تا  1/1ماهی به میزان کافی نمک جذب کند و مقدار نمک در بافت ماهی به 
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توسط بافت ماهی تابع زمان غوطه ور کردن ـ دمای نمک زنی و توزیع یکنواخت نمک  جذب این مقدار نمک

 می باشد.

در طی این عمل مقداری از نمک محلول جذب ماهی می شود و مقادیری آب و سایر ترکیبات از بدن ماهی 

خارج می شود و محلول از حالت یکنواخت اولیه خارج می شود و به ویژه اگر تعداد زیاد ماهی هم زمان در 

واخت نخواهد بود. لذا آب نمک غوطه ور شوند و روی یک دیگر قرار گیرند جذب نمک به وسیله آن ها یکن

برای رفع این نقیصه می توان ماهی ها را با ضخامت کم و با فاصله  روی صفحات مشبک قرار داد. و در آب 

کمک می کند. درجه خلوص نمک نمک غوطه ور نمود. ایجاد نوعی جریان مصنوعی به یکنواختی عملیات 

ا برای نمک زنی ماهی استفاده کرد. ناخالصی دارای اهمیت زیادی است به همین دلیل نمی توان از آب دری

 های موجود در نمک دارای اثرات زیر می باشند.

روز  2کلرور منیزیم میزان نفوذ را حدود  %7/4بر روی میزان نفوذ آب به ماهی اثر دارد. مثال حدود  (1

 به تاخیر می اندازد.

های نیترات  ـ نیتریت ـ آهن  ناخالصی های نمک بر روی رنگ و حالت فیزیکی ماهی اثر دارند. نمک (2

 و مس در این نقیصه موثرند.

عم طناخالصی ها بر روی مزه و طعم محصول نهایی اثر دارند به عنوان مثال سولفات کلسیم و منیزیم  (3

 نامطلوبی می دهد.

 پخت مقدماتی 

که مقدار آن زمانی که گوشت ماهی حرارت داده می شود مقداری از آب متصل به پروتئین های آن جدا شده 

متغیر است. چنان چه رطوبت ماهی در  % 34تا  17با توجه به مقدار چربی بافت و مقدار پروتئین ماهی از 

 مرحله پخت مقدماتی جداسازی نشود نواقص زیر ایجاد می شود.

 رقیق شدن سس و تغییر طعم و مزه ان * 
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 * مخلوط شدن آب و روغن در قوطی و پیدایش ظاهر ناپسند در آن 

 * ایجاد رنگ خاکستری در محصول 

 * زنگ زدگی جدار قوطی

 از آب آن حذف شود. % 60بنابراین بهتر است از پر کردن ماهی در قوطی حدود 

 برای این منظور از یکی از راه های زیر استفاده می کنند.

 * حذف مقداری از رطوبت در معرض هوای داغ

محتوای قوطی )هر چند این ماده موجب بی مزه شدن می * اضافه کردن مقداری کربوکسی متیل سلولز به 

 شود اما آب اضافی را به خوبی جذب می نماید.

 استفاده از سس غلیظ تر از مقداری از آب خارج شده از بافت ماهی طی فرآیند دمایی جذب آن شود. *

به وسیله آن مقداری از دقیقه که  15دور در دقیقه به مدت  600تا  500* استفاده از سانتریوفوژ با سرعت 

 آب اضافی جدا می شود.

 * استفاده از پخت مقدماتی به منظور خروج آب اضافی 

 * اضافه کردن یک درصد پلی فسفات خشک به ماهی 

* استفاده از خال )اما به کارگیری این روش سبب حذف ترکیبات موثر در طعم ماهی می شود( در روش پخت 

 ساعت در آب نمک با غلظت باال می جوشاند. 2ماهی را به مدت  kg 5/2تا  5/1مقدماتی قطعات 

 افزودنی های کنسرو ماهی:

از این مواد بیشتر به عنوان تعدیل کننده طعم ماهی استفاده می شود اسیدگلوتامیک و نمک های آن: 

بهویژه مونوسدیم گلوتامات و گاهی از نمک های پتاسیم و امونیوم آن نیز استفاده می شود هر چند اسدی 
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آمینه اسید گلوتامیک در خود ماهی نیز وجود دارد اما پس از صید ماهی و طی عملیات مختلف مقداری از 

یدآمینه از بین می رود. بنابراین هدف اصلی از اضافه کردن اسیدگلوتامیک جبران مقادیری است که این اس

 طی فرآیند حرارتی از بین رفته است 

از مهم ترین مواد فرمول کنسرو ماهی هستند و معموال به کنسروهای ساردین و تن اضافه می شوند. چربی: 

برای این منظور الزم است از روغن های با ثبات و عاری از طعم نامطلوب استفاده شود. روغن های گیاهی و 

فیه شده استفاده می کنند. بد ویژه روغن زیتون ارجحیت دارند در بعضی از کشورها از روغن ماهی هر ینگ تص

روغن زیتون سالم در شرایط عادی محتوی اسید چرب آزاد کمی است و برای این منظور مناسب است. در 

صورت استفاده از روغن زیتون باید مقدار اسید چرب آزاد آن تعیین شده و چنان چه بیش از حدالزم باشد 

ی کرده و به مصرف رسانید. روغن اصالح شده به این باید آن را تصفیه و تثبیت و عاری از آب و مواد صمغ

و یا مقدار رسوب جزئی ساعت فاقد رسوب باشد  72درجه به مدت  60طریق باید پس از نگه داری در دمای 

 باشد. به طور کلی روغن زیتون مصرفی باید دارای ویژگی های زیر باشد:

  195تا  110ـ اندیس یدی  200تا  180عدد صابونی برابر با 

میلی گرم به از هر لیتر از روغن پنیه دانه و روغن  30ـ و خاکستر کم تر از  % 1مواد غیر قابل صابونی کم تر از 

بادام زمینی نیز برای تن ماهی استفاده می شود. روغن را با استفاده از پخش کننده های حجمی به قوطی تن 

روز زمان الزم است تا روغن به خوبی به داخل  20تا  18اضافه می کنند. پس از فرآیند دمایی مدت حدود 

 بافت نفوذ نماید. 

روغن مصرفی به مقدار چربی موجود در بافت ماهی و شدت فرآیند حرارتی در مرحله پخت مقدمایت مقدار 

از دمای باال استفاده شود و جذب چربی کاهش می یابد در هر حال وابسته است. اگر هنگام حرارت دهی 

  درصد متغیر است. 8تا  2ی اضافه شده جذب بافت ماهی می شود که مقدار آن از مقداری از چرب
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