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ویژگیهای شیمیایی ،بیوفیزیکی و حسی برگرهای ترکیبی
گوشت قرمز گوساله و سوریمی ماهی کپور معمولی
)(Cyprinus carpio
 سیدعلی جعفرپور :تستت یتر گرله ش
 مونا شکری :کترشیت ترش  ،گرله ش

تنشنته ةلسح کشتلرزف ل ییتبع ب عی سترف ،تیرتن
تنشنته ةلسح کشتلرزف ل ییتبع ب عی سترف ،تیرتن

 بهرام شهره :تستت یتر گرله ةلسح تیی ،تنشنته ةلسح کشتلرزف ل ییتبع ب عی سترف ،تیرتن

چکیده
ر تید یطتیعه لیژگی هتف ک ی برگرهتف ثرک بی گسشت قریا گسستیه ل سسریمی یتهی کپسر یعمسیی بت رص هتف  75 ،50 ،25ل 100
رص سسریمی بت برگر  100رص گسشت قریا بهییایگ شته بررسی ش ن ل ب ید ییظسر ثرک زب ث ریبزی ،بتفزت ،دترتیترهزتف رنزش،
ظرف ت ننه ترف آب ل ترزیتبی حسی سیجش ش ن  .ی اتن تکستر ،درلثئ د ل چربی برگرهت نشتن ت که برگرهتف حزتلف رصز هتف
یختلف سسریمی ترتف ی اتن کمترف تز دترتیترهتف ذکرش ه ر ی تیسه بت ث متر شته بس ن  ،)P<0/05ر حتیی که ر سبت تید برگرهزت
نسبت به شته ب شتر بس  .)P<0/05هم ی د بت تفال ن سسریمی به برگر ی اتن ظرف زت ننهز ترف آب تفزاتیش یتفزت  .)P<0/05ر
صسص رنش برگرهت ث متر شته ترتف کمترید ی اتن س ف نسبت به برگر حتلف سسریمی بس ل تاتفهش ن سسریمی بتةث تفزاتیش
دترتیتر رلشیتیی یت * Lل زر ف یت * bل کتهش دترتیتر قریاف یت * aش  .)P<0/05نتتیج آنتی ا بتفت نشتن ت که تاتفهکر ن سزسریمی
به برگر بتةث کتهش ر دترتیترهتف سختی ،قتبل ت سی ن ،تص ت صمغی ل تستحکتح بتفت برگرهتف ثرک بی ییشس بزه زسرف کزه
ث مترهتف  75 ، 50ل  100رص سسریمی بت ث متر شته تز یحتظ آیترف ت ت ف یعیی ترف نشتن ت ن  ،)P<0/05لیی تز یحتظ دزترتیتر
برش نریتا ب شترید ی ترهت یتعلق به ث مترهتف  50 ،25ل  75رص تست که بت ث متر  100رص سسریمی ل شته ت ت ف یعیزی ترف
ترن  .)P<0/05نتتیج ترزیتبی حسی نشتن ت بتفزت ل رنزش برگرهزتف  75 ،50ل  100رصز سزسریمی ب شزترید تیت زتز رت بزه زس
ت تصتص ت ن  ،)P<0/05لیی تز یحتظ عم ل بس ث تل یعیی ترف بت ث متر شته ن تشتی  .)P<0/05نت جه تیزدکزه سزسریمی یزتهی
کپسر یعمسیی قتبل ت ییتسبی برتف تیناییی ر ثرک ب برگر گسشت گسستیه تر .
واژگان کلیدی :آنتی ا حسی ،بتفت ،برگر ثرک بی ،سسریمی ،یتهی کپسر یعمسیی.

 نسیسی ة یسئسا ی

Email: a.jafarpour@sanru.ac.ir
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 .1مقدمه
در سالهاي اخیر با پیشرف
رس ورانها و سل

زنردگی شرهري ،ازدیراد

سرویسها و اش غال بیش ر زنان در

 ،یجله ییتبع ب عی تیرتن ،لرة  ،67شمترة  ،4زیستتن 1393

 .)1383مصررر

سرراالنة مرراهی در ایررران حرردود 7/7

کیلوگرم اسر

کره ایرن مقردار پرایین ترر از م وسرط

جهانی اس  .بر اساس گزارگ هراي سرازمان

مصر

یاف ه و

خواربار جهانی ( )FAOدر سال  2010م وسط سررانة

توجره بیشر ر مرردم بره اسر تاده از غرذاهاي آمراده و

آبزیرران در دنیررا حرردود  25کیلرروگرم اسر .

اج ماع در واقع تهیه و طبخ غذا در خانه کاه
نیمرهآمراده افرزای
 .)2003گوش
ه دارد .مصر

داشر ه اسر

( Taskaya et al.,

مصررر
محصوال

غذایی دریایی نظیر فی

فینگر ،سوسریس

قرمز عالوه بر فواید زیادگ مضرراتی

و برگر ماهی می توانند گس ره اي از غذاي سال را بره

قرمز خطر اب ال بره سررطان

مرراهی فررراه کننررد

گوش

می دهد .دلیل اصلی اب الي این

رودة بزرگ را افزای

منظررور افررزای

میررزان مصررر

(.)Elyasi et al., 2010
برگر ماهی از جمله فررآوردههرایی اسر

افراد به سرطان رودة بزرگ ترکیب هِ اس  .هِ جز
اصررلی هموگلرروبین و هموگلرروبین هر جررز اصررلی

کشورهاي مخ ل

گلبول قرمز خون اس  .ملکرول هِر کره در گوشر

تهیه و در برازار مصرر

قرمز دو برابر ماهی اس

به سلول هاي پوششری رودة

کره در

جهان با دس ور کار تقریباً مشرابهی
بره فرروگ مریرسرد .ایرن
مریشرود

محصول معموالً بهمنزلة غذاي آماده مصر

بزرگ آسیب می رسراند و باعرث رشرد غیرطبیعری و

( ،)HassabAlla et al., 2009اما با وجود این بنرا بره

سرطانی آن ها می شود .از دیگر بیمراري هرا مریتروان

ماهی برا اسر قبال

دالیل خاصی تولید برگر از گوش

قرمرز

قابل توجهی از سوي برازار و مصرر کننرده روبرهرو

بروز میکند یا تشدید می شود .در این بیمراري اسرید

نشده اس  .بنابراین پیشنهاد میشود به جاي اسر تاده

اوری

خون باال میرود و رسوب کریس ال هاي اسید

از گوش

چر شدة ماهی در فرموالسیون ایرن گونره

اوری

در متاصل سبب درد شدید متاصل مری شرود.

فرآورده ها از سوریمی اس تاده شود که عوامرل ایجراد

بر اثر تجزیة پروتئین ها به وجود میآیرد

تغییر طع و بوي آن در قالب پروتئین هاي محلول در

( Khosravi et

آب یا پروتئینهاي سارکوپالسمی به دلیل سیکلهراي

بیماري نقرس را نام برد که با مصر

اسید اوری
که گوش

گوشر

قرمز از منابع غنی آن اس

سه گانة شس وشو تقریباً به طور کامرل حرذ

.)al., 1383
بردیهی اسر
محصوال

فررآوردههراي گوشر ی برهویرهه

بهدس آمده از گوش

برگرها در این میران اهمیر

چرر شرده ماننرد

خاصری دارد .بره دلیرل

اس

شرده

(.)Jafarpour and Gorczyca, 2008
بروي مالیر و رنر

ستیدگوش

روشرن گوشر

به همراه خاصی

ماهیران

تولید ژل االس ی

بره

اسر تاده از انرواع م نروع مرواد حیروانی و پرروتئین

هنگام اخ الط برا نمر

از مهر تررین مشخصرههراي

(گوش  ،کازئین ،شیرخش  ،روغن ،پرروتئین ،سرویا،

سوریمی مرغوب اس

( ،)Lanier, 1992اما برداش

گلوتن ،تخ مرغ و  )...در این محصوال برگرها یکی

بریرویره از ذخرایر ماهیران ستیدگوشر

از کاملترین غذاها به شمار مریرونرد ( Maghsoudi,

محدود کرده اس  .بنابراین از منابع ماهیان پرورشری
آب شیرین ،کره بخر

تهیرة آن را

مهمری از آبزیران را بره خرود
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اخ صاص دادهاند ،میتوان بهمنزلة جانشرین در تولیرد

کسور بررسی شد .خسروي و همکاران در سال 1383

سوریمی بهره برد.

ترريثیر آن رریاکسرریدانهرراي طبیعرری در خررواص

در مطالعرهاي کره  Tokure et al.در سرال 2004

فیزی وشیمیایی بی برگر را بررسی کردنرد .در ایرن

کیتی برگر تهیهشده از تیالپیا در دماي

تيثیر آن یاکسیدانی آلتراتوکوفرول ،خرردل و

دربارة تغییرا

 8ماه انجام دادنرد بره

 -18درجة سان یگراد به مد

این ن یجه رسیدند که بیش رین مقردار تیوباربی وریر
اسرید در مرراه هتر نگهررداري مشرراهده شررد ،مقرردار
پراکسید تا ماه شش افزای
معینی ثاب

( .)Khosravi et al., 1383در مطالعهاي که نعم ری و
کیتری چربری

همکاران در سال  1388دربارة تغییرا

و بعد آن در مقدار

ماند Al- Bulushi et al. .در سرال 2005

انجام دادند به این ن یجه رسیدند که میرزان پراکسرید،

نگهرداري برگرر مراهی بره

اسید و اسیدهاي چرب آزاد برگرهراي

در بررسیِ کیتی
صور

رزمرراري در نمونررههرراي بیر برگررر بررسرری شررد

برگرهاي تولیدي از سروریمی مراهی کسرور معمرولی

و ثبا

یاف

پهوه

منجمد در  -20درجة سان یگراد به این ن یجه

تیوباربی وری

تولیدي در ان هاي دورة نگهداري افزای

یاف ند .ن ایج

رسرریدند کرره کررل برراک ريهرراي هرروازي طرری دورة

ارزیابی حسی برگرها نشان داد کره نمونرههرا ترا روز

یافر  Bochi et al. .در سرال 2008

عرالی ترا خروب برخروردار بودنرد

نگهداري کاه

فیلة گربهماهی نقرهاي ( Rhamdia

اس تاده از ضایعا

 )quelenدر فرموالسیون برگر ماهی را ارزیابی کردند
فیله میتواند جانشرین براالي 50

و دریاف ند ضایعا

درصد فیلة ماهی شود بدون آن که تغییري در مقبولی
حسی و بهبود ارزگ غذایی و خصوصیا

آن

پخر

ایجراد کنررد Elyasi et al. .در سررال  2010تغییرررا
میکروبیولررروژیکی و شررریمیایی فررری
ساخ ه شده از گوش

چرر شرده و سروریمی مراهی

کسور را بررسی کردند و در نهای
حسی فی

فینگرهررراي

نمرة کلی ارزیرابی

پرنج از کیتیر

( .)Nemati et al., 1388در سرال  1389تنگسر انی و
علیزاده مطالعه اي دربارة خرواص ارگانولس یر
فینگر تولیدشرده از گوشر

فری

چرر شرده و سروریمی

ماهی کسور نقرهاي انجام دادند و اعالم کردند که فی
فینگر تهیهشده از سوریمی مقبولی
هم اي خود ،که از گوش
داراس ر

به

باالتري نسب

چر شده تهیه شده اس ،

( .)Tangestani and Alizadeh, 1389در

سال  ،1390حسنی و همکاران مطالعهاي دربارة فی
فینگر تهیهشده از سوریمی ماهی کسور معمولی انجرام

فینگرهاي تهیه شده از سروریمی از فری

دادند و بر اساس ن ایج ارزیرابی حسری مرد

زمران

چر شده باالتر بود.

شر

روز

فینگرهاي تهیهشده از گوش
مطالعررا

در ایررن زمینرره در ایررران از گسر ردگی

باالیی برخروردار نیسر  .معینری و بسریمی در سرال
 1382تهیة ک ل

ماهی کسور معمولی و تعیرین زمران

ماندگاري آن را در سردخانة  -18درجة سران ی گرراد
بررسی کردند ( .)Moeini and Basimi, 1382در این
تحقیق چهار فرمول براي تولید ک ل

از گوش

ماهی

ماندگاري آن را در دمراي یخچرال مرد
اعالم کردند (.)Hasani et al., 1390
کسور معمولی یر
سیس هاي کش

توأم 1در ایران اس  .تولید کل کسور

معمولی در ایران بری
 2010بروده اسر

مراهی شراخص پرورشری در
از بیسر

هرزار ترن در سرال

( FisheriesStatistical of Iran,
1. Polyculture
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 .)2010گوش
خاص
ک

این ماهی بره علر

(تغذیه از موجودا

رف رار تغذیره اي

کتزي موجود در لجرن

اس خر) داراي بوي نرامطبوعی اسر

فروگ با قیمر

کره سربب

کم رر آن مریشرود ( Elyasi et al.,

 .)2010برخی از روگ هراي براالبردن ارزگ افرزودة
کسور اس تاده از گوشر

چرر شردة آن برراي تولیرد

سوریمی و محصوال

بر پایة سروریمی ،سوسریس و

محصرروال

تخمیررري اسرر

( Venugopal and

.)Shahidi, 1995
به منظور مطالعة ویهگی هراي کیتری

این پهوه

برگرهاي ترکیبی سروریمی مراهی کسرور معمرولی در
سطوح مخ ل

و گوش

قرمز انجام شد و برگرها را

از لحاظ اسر حکام بافر  ،سرخ ی ،قابلیر
به ه پیوس گی باف
کرد .اطالعا

و سایر خصوصیا

جویردن،
باف ی بررسی

به دس آمده از این مطالعره عرالوه برر

برخورداري از مبناي پهوهشی میتواند مورد اسر تادة
مدیران خط تولید کارخانه هراي تولیرد فررآورده هراي
گوش ی قرار گیرد تا برا تولیرد فررآورده هراي ترکیبری
گوش

ماهی و گوش

کشور را افزای

قرمز مصر

سرانة مراهی در

دهند.

دس ی فیله و پوس گیرري شردند.

ماهی ها به صور

فیلههاي تهیهشده در ادامه برا چرر گوشر
مجهز به دیس

معمرولی

با چشمههایی با قطر  3میلیم ر چر

شدند (.)Jafarpour, 1391

 .2 .2روش تهیة ژل سوریمی
چرر شرده و

به منظور تهیرة ژل سروریمی ،گوشر

دقیقره

شس ه شده با دس گاه مخلوط کن به مرد

یر

مخلوط شد .سسس ،مقدار  3درصد نم

طعام )(w/w

به آن اضافه شد و مجدداً عمل مخلوط کردن به مرد
تا ضمن مخلوط شردن نمر

دو دقیقه ادامه یاف

برا

گوش  ،عمل حلشدن پرروتئینهراي میوفیبریرل نیرز
صور

گیرد و ژلی با سطح لعابی و برراس بره دسر

آید .رطوب

ژل سوریمی بهدس آمده در این مطالعره

معادل  80درصد بود.

 .3 .2روش تهیة برگرهای ترکیبی
مواد مورد نیاز براي تهیة برگر عبار

بودند از :پیراز،

آرد سوخاري ،سویا ،ادویه ها (فلتل سیاه و پودر سیر)
( .)Guntz and Hautzinger, 2007سرسس،

برگرهررایی برره وزن  50گرررم ،قطررر  10سرران یم ررر و
ضخام

 .1 .2مواد مصرفی و مکان انجام پروژه
 10عدد ماهی کسور معمولی به وزن تقریبی 500±35
گرم و اندازة  20±3 cmاز بازار ماهیفروشان سراري
وی

امعا و احشا و شس وشو برا آب سررد انجرام شرد و

و نمر

 .2مواد و روشها

کیلوگرم گوشر

 ،یجله ییتبع ب عی تیرتن ،لرة  ،67شمترة  ،4زیستتن 1393

چرر شردة قلروه گراه برا 20

درصررد چربرری خریررداري و در یررخ برره نسررب
بس هبندي شد سسس ،به آزمایشرگاه شریال

1:1

دانشرگاه

علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري من قل شد .پس
از ان قال ماهی به آزمایشگاه ،سرر و دم زنری و تخلیرة

 5میلی م ري تولیرد شردند .فرمرول اجرزاي

تشکیل دهندة برگرهاي شاهد و ترکیبری در جردول 1
آورده شده اس  .نوع برگر ان خاب شده به منزلة شاهد
در این مطالعه داراي  70درصد گوش

قرمز بود کره

برره منظررور تولیررد برگررر ترکیبرری سرروریمی جانشررین
درصرردي از گوشرر
درصدهاي مخ ل
شدند:

قرمررز شررد و تیمارهررایی بررا

سروریمی بره صرور

زیرر تهیره
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تیمارها شامل:
 100 .1درصد گوش

قرمز (شاهد)

 100 .2درصد سوریمی

 25 .3درصد سوریمی و  75درصد گوش

قرمز

 50 .4درصد سوریمی و  50درصد گوش

قرمز

 75 .5درصد سوریمی و  25درصد گوش

قرمز

جدول  .1فرموالسیون و اجزای تشکیلدهندة برگر ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در درصدهای مختلف

25درصد

 50درصد

75درصد

100درصد

100درصد

سوریمی

سوریمی

سوریمی

سوریمی

70

52/5

35

17/5

-

سوریمی

-

17/5

35

52/5

70

سویا

12

12

12

12

12

آرد سوخاري

4

4

4

4

4

پیاز

9

9

9

9

9

نم

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

نوع ترکیبا
گوش

گوش

قرمز

ادویهجا
(پودر سیر ،فلتل سیاه)

قرمز

 .4 .2طرز تهیة برگرها
در اب دا سویا بره مرد

 .5 .2آنالیز تقریبی (ترکیبات درشتمغذی)

 24سراع

سسس به وسیلة چر گوش

در آب خیسرانده

به قطعا

در این آزمای

پروتئین با اسر تاده از روگ کجلردال

ریزتر تبردیل

اندازهگیري شد ( .)ICMSF, 1974براي انردازهگیرري

نیرز بره

 pHنمونررههرراي تولیرردي برره روگ رقیررقکررردن و

و

هموژنکردن  5گرم نمونه با  45سیسی آب مقطر برا

ادویه هرا بره خروبی برا هر مخلروط شردند و خمیرر

اسر تاده از دس ر گاه  pHم ررر (مرردل (WTW 8120

آمد .سسس ،با اسر تاده از دسر گاه

 weilheimبررا الک رررود شیشررهاي در دمرراي اترراس

برگرزن قالبی مقدار تقریبری  50گررم نمونره بره فررم

برا

شد .بعد از اضافه کردن پیاز رنده شده ،گوش

مخلوط اضافه شد و به همراه آرد سوخاري و نم
یکنواخ ی به دس

برگر در ابعادي به قطر  10سران ی م رر و ضرخام

5

اندازهگیري شد ( .)Lanier, 1992مقردار رطوبر

خشر کررردن نمونررههررا در  105درجررة سرران یگررراد

میلی م رر قالرب گیرري شرد .نمونره در داخرل پاکر

صور

زیپ ال ،در یخچرال (دمراي  4درجرة سران ی گرراد)

خاکس ر نیز طبرق روگ ) Prvaneh (1377مقردار 10

برگرها از روگ معمول

و داخرل

نگهداري شد .به منظور پخ

گرف

( .)AOAC, 2000برراي انردازهگیرري

گرم نمونه داخل نوته هاي چینی قرار گرف

سر کردن در روغرن سرر کردنری آف رابگرردان در

کورة الک ریکی در دماي  600درجرة سران ی گرراد بره

2

سرتید در

دماي  170درجة سان ی گراد و شعلة مالی به مد
دقیقه و  30ثانیه براي هر طر

برگر اس تاده شد.

مد

 4-6ساع

حرار

داده شد تا رن

خاکس ر حاصل آید .به منظور سرنج

چربری خرام،
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اب دا نمونه در اسید کلریدری

جوشانده شد و پس از

 ،یجله ییتبع ب عی تیرتن ،لرة  ،67شمترة  ،4زیستتن 1393

آزمون  TPAبا دسر گاه  CT3برا مشخصرا

پرروب

صا کردن چربی آن به وسیلة پ رولیوم اتر اسر خراج

 TA25/1000و بار  10کیلوگرم قرار گرف نرد .نیرروي

و توزین شد (.)Parvaneh, 1377

مورد نیاز براي فشرده شدن تا حدود  50درصد ارتتاع
اولیة آن ها اندازهگیري شد .از طریرق ن رایج مریتروان

 .6 .2اندازهگیری پارامترهای فیزیکی

سخ ی ،3بهه پیوس گی ،4خاصی

 .1 .6 .2ارزیابی رنگ
به منظور ارزیابی رنر

صمغی 6و قابلی

در تیمارهراي مخ لر ِ برگرر

ترکیبی ،با اس تاده از دس گاه تصویرپرداز طراحیشرده
1

طبق اس اندارد کمیسیون بین المللی روشرنایی )(CIE

و با مشخصا

زاویة تراب

صتر دوربین نسب

نرور  45درجره و زاویرة

گرف  .با اسر تاده از برنامرة نررم افرزاري ف وشرا

6

میزان * a* ،Lو * bدر  5نقطه از این تیمارها قرائر
از فرمول زیر محاسربه شرد

شد و میزان ستیدي رن

همچنین براي انجام دادن تس
خام) و تس

 = 100  100  L*   a*2  b*2 ستیدي
2





فشراري (نمونره بره

برشری (نمونرة سرر شرده) از

نمونهها با دس گاه برگرزن به شکل برگرر برا قطرر 50
میلی م ر و ارتتاع  5میلی م رر روي سرطح مخصروص

آزمای

حرکر

پرروب قبرل از

باف

سرع

 2میلی م ر بر ثانیه و سرع

در زمران اعمرال

فشار به نمونه  1میلی م ر بر ثانیه و درصد تغییر شکل
 50درصد بود .پارام رهاي به دس آمده از آزمون نتوذ

 .2. 6. 2ارزیابی و سنجش بافت
الف) آزمون آنالیز پروفیل بافت

2

براي این آزمون برگرها داخل روک

سوسریس قررار

داده شدند و با بسر ن دو سرر روکر

در حمرام آب

)(TPA

گرم در دماي  90درجة سان ی گراد به مد

 30دقیقره

داده شدند .سسس ،نمونه هاي حرار داده شده

در آب سرد با دماي زیر  10درجة سان ی گرراد خنر
شدند و روک

8

پروب هاي  TA7و  TA10اس تاده شد؛ به این منظرور

منظور آزمای

()1

حرار

ب) آزمون نفوذ و برش نرمال

دس گاه با میزان بارگیري  10کیلوگرم قرار گرف ند .بره

(.)Park, 1994
12

7

جویدن را تعیین کرد ( Jafarpour

.)and Gorczyca, 2009

صور

به نمونه عکرس بررداري صرور

ارتجاعی ،5خاصی

نیروي وارده ( )Nو تغییر شرکل ( )mmاسر

کره از

حاصل ضرب این دو پارام ر اسر حکام ژل بره دسر
میآید .همچنین پارام رهاي حاصرل از آزمرون بررگ
قابلی

شکس

( )Nو تغییر شکل ( )mmاس

که از

حاصلضرب این دو نیز پارام ر نیروي برگ نرمال بره
دس

میآید.

آن ها برداش ه شد و در ابعراد برا قطرر

 22میلی م ر و ارتتاع  20میلی م رر بررگ داده شردند.
نمونهها (برا قطرر  22و ارتتراع  20میلریم رر) تحر
1. International Commission on Illumination
)2. Texture Profile Analysis (TPA

3. Hardness
4. Cohesiveness
5. Springiness
6. Gumminess
7. Chewiness
8. Compression
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 .7 .2ظرفیت نگهداری آب
ی

1

)(WHC

 .9 .2آنالیز آماری

الیه از نمونة حرار داده شدة برگر ترکیبی (قطرر

 22میلیم ر و ضخام

 5میلیم رر) را برین دو کاغرذ

بیرران شرردند .تجزیرره و تحلیررل دادههررا بررا اسر تاده از

 5دقیقه با وزنة 2

نرررمافررزار آمرراري  SPSSنسررخة  17بررا روگ آنررالیز

صافی قرار داده و نمونه را به مد
کیلویی تح

فشار ثاب

قرار میدهری  .برا توجره بره

واریانس ی

طرفه و اخ ال

بین میانگین ها با کمر

فشرار

آزمون چنددامنهاي دانکن در سرطح معنریداري 0/05

نگهرداري آب مطرابق فرمرول زیرر محاسربه

گرف  .همچنین ،براي بررسی شراخص هراي

میزان آب خرارج شرده از بافر ِ نمونرة تحر
برفی

همة داده ها به صور

میانگین  ±انحرا

معیار ()SD

صور

حسی از آزمون غیرپارام ری

میشود (.)Jafarpour, 1391

 Friedmanاس تاده شد

و تیمارها در سطح اع مراد  95درصرد برا اسر تاده از

()2

آزمون  Wilcoxonدو به دو با ه مقایسه شدند .براي
رس نمودارها نیز از برنامة  Excelاس تاده شد.

 .3نتایج

 .8 .2ارزیابی حسی
به منظور ارزیابی حسی از هر تیمار به میزان  50گررم
برداش ه و در دس گاه برگرزن قررار داده شرد سرسس،
برگر به دس آمده به طور یکسان با اس تاده از روغرن
مایع مخصوص سر کردنی (روغن آف اب گرردان) در
 5دقیقره سرر

دماي  170درجة سان یگراد به مرد

شد ( )Hosseini et al., 1390و در اخ یار گروه پنرل
قرار گرف  .ارزیابی حسی با کمر

یر

گرروه پنرل

نیمه آموزگ دیده م شکل از  15نترر انجرام شرد .ایرن
افراد دیدگاه هاي خود را پرس از ارزیرابی طعر  ،برو،
بافرر  ،رنرر
پرس

و پررذیرگ کلرری هررر تیمررار روي

نامه هایی که از قبل بر اساس مقیاس هردونی

( )ASTM, 1969با اندکی تغییر تهیه شده بود من قرل
کردند .شایان ذکر اس

که براي ساده کرردن ارزیرابی

به جراي اسر تاده از مقیراس  9نقطره اي از مقیراس 5
نقطهاي اس تاده شد.

 .1 .3نتایج ترکیبات درشتمغذی
ن ایج ترکیبا

درش مغذي برگرها در جدول  2بیران

شده اس  .درصد پرروتئین در تیمرار شراهد و تیمرار
حاوي  75درصد سوریمی اخ ال

معنری داري نشران

نداد ( ،)P<0/05ولی تیمار شاهد با سایر تیمرار هراي
آزمای

داراي اخ ال

معنیدار برود ( .)P<0/05برین

تیمررار  50 ،25و  100درصررد سرروریمی اخرر ال
معنرریداري از نظررر درصررد پررروتئین مشرراهده نشررد
( .)P<0/05پروتئین در تیمرار  75 ،50و  100درصرد
سوریمی نیز اخر ال

معنری داري نداشر  .بیشر رین

میزان چربی در تیمار شراهد و کم ررین میرزان آن در
تیمار  100درصد سوریمی مشاهده شد .به عبرارتی از
نظر میزان چربی ،تمامی تیمار هاي آزمرای

اخر ال

معنیداري با یکدیگر داش ند (.)P<0/05
کم رررین میررزان خاکس ر ر در تیمررار  100درصررد
سوریمی مشاهده شد که داراي اخر ال

معنری دار برا

تیمار شاهد بود ( .)P<0/05تیمار شاهد برا تیمرار ،25
1. Water Holding Capacity
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 50و  75درصررد سرروریمی از نظررر میررزان خاکسرر ر
اخ ال
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تیمار شاهد و تیمرارهراي حراوي سروریمی اخر ال
معنی داري مشراهده شرد ( .)P<0/05بیشر رین میرزان

معنی داري نشان نداد .کم رین میزان رطوبر

در تیمار شراهد و بیشر رین میرزان آن در تیمرار 100

روشنایی در تیمار  100درصد سوریمی و کم رین آن

درصررد سرروریمی مشرراهده شررد کرره داراي اخ ر ال

در تیمار شاهد مشاهده شد .از لحاظ پرارام ر * aبرین

معنی دار با یکدیگر بودند ( .)P<0/05تیمار  50 ،25و
 75درصررد سرروریمی اخرر ال

تیمررار شرراهد بررا همررة تیمارهرراي آزمررای

معنرریداري از نظررر

معنی داري مشاهده شد ( .)P<0/05بیش رین میرزان در

با یکدیگر نشان ندادند (.)P<0/05

رطوب

تیمار شاهد و کم ررین میرزان در تیمرار  100درصرد
سوریمی مشاهده شد .از نظرر پرارام ر * bبرین تیمرار

 .2 .3ظرفیت نگهداری آب
داده هاي مربوط به برفی

شاهد و سایر تیمرار هراي حراوي سروریمی اخر ال

نگهداري آب در نمودار 1

نشان داده شده اند .کم رین میرزان برفیر

معنیداري مشراهده شرد ( ،)P<0/05بره طروري کره،

نگهرداري

کم رین میزان آن در تیمار شراهد مشراهده شرد .برین

آب در تیمار شاهد و  25درصد سوریمی مشاهده شد
که الب ه این دو تیمار با یکدیگر اخر ال

تیمار  75 ،50و  100درصد سوریمی از نظر پارام ر b

معنری داري

اخ ال

نشرران ندادنررد ( .)P<0/05بیش ر رین میررزان برفیرر

تیمار  100درصرد سروریمی و کم ررین آن در تیمرار

مشاهده شرد کره ایرن دو تیمرار نیرز از نظرر آمراري

اخ ال

شاهد مشاهده شد که با یکدیگر اخر ال

معنرریداري بررا یکرردیگر نشرران ندادنررد

( ،)P<0/05امررا بررا سررایر تیمررارهرراي آزمررای

معنیداري مشاهده نشد (.)P<0/05

از نظر میزان سرتیدي رنر  ،بیشر رین میرزان در

نگهداري آب در تیمرار  75و  100درصرد سروریمی
اخرر ال

اخ ر ال

معنری داري

نشررران دادنرررد ( .)P<0/05تیمرررار  25و  50درصرررد

داراي

سوریمی از نظر میزان روشنایی اخ ال

معنیدار بودند (.)P<0/05

معنی داري با

ه نشان ندادند (.)P<0/05

 .3 .3نتایج رنگسنجی
از نظر پارام ر * Lکه معر

میزان روشنایی اس

بین

جدول  .2نتایج آنالیز تقریبی برگرهای ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در درصدهای مختلف

تیمارهاي برگر ترکیبی

پارام رهاي
شیمیایی

100درصد گوش
قرمز

19/60±0/35a

پروتئین

5/93±0/02

a

چربی

2/79±0/03a

خاکس ر

71/69±0/42

c

رطوب

میانگین  ±انحرا
حرو

25درصد
سوریمی

18/75±0/28c
4/66±0/05

b

2/69±0/04ab

73/59±0/35

b

 50درصد
سوریمی

18/74±0/15bc
4/29±0/06

c

2/63±0/01ab

73/90±0/22

b

75درصد
سوریمی

19/24±0/13ab
3/24±0/02

d

2/60±0/00ab

73/98±0/15

b

100درصد
سوریمی

18/93±0/06bc
2/93± 0/02
e

2/52±0/01b
a

74/63±/40

معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 3

باالنویس م تاو

در هر سطر نشاندهندة وجود تتاو

معنیدار بین میانگینها در تیمارهاي مخ ل

در سطح  95درصد اس .
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جدول  .3پارمترهای رنگ و سفیدی مربوط به برگرهای ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در درصدهای مختلف

تیمارهاي برگر ترکیبی

پارام رهاي

100درصد

رن

گوش

قرمز

100درصد

25درصد سوریمی 50درصد سوریمی 75درصد سوریمی

سوریمی

*L

40/05±3/25e

47/40±2/11d

51/40±2/05c

60/04±1/18b

68/20±5/10a

*a

15/82±1/92

12/75±2/25

10/26±2/36

6/52±1/42

4/09±0/82

*b

21/52±3/13c

25/09±3/54b

27/82±2/81a

27/54±1/50a

27/62±1/91a

ستیدي

34/62±3/49d

40/38±1/25c

42/90±1/82c

50/62±2/15b

57/14±5/10a

a

b

c

e

d

ميانگين  ±انحراف معيار ()Mean ± Standard Deviation; n= 3
حروف باالنویس متفاوت در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنيدار بين ميانگينها در تيمارهاي مختلف در سطح  95درصد است.
جدول  .4پارامترهای آزمون آنالیز پروفیل بافت مربوط به برگرهای ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در درصدهای
مختلف

پارام رهاي

تیمارهاي برگر ترکیبی
25درصد

 50درصد

75درصد

100درصد

قرمز

سوریمی

سوریمی

سوریمی

سوریمی

سخ ی

3561/42±320/45a

3428/05±38/25a

2701/24±34/38b

2265/40±83/20c

1392/45±143/10d

بهه پیوس گی

0/35±0/02a

0/35±0/02a

0/39±0/06a

0/41±0/01a

0/40±0/03a

چسبندگی

5/00±0/00d

23/00±0/00b

13/33±0/58c

20/00±5/00b

28/33±8/08a

جهندگی

0/14±0/01a

0/14±0/02a

0/14±0/01a

0/17±0/02a

0/16±0/02a

کشسانی

0/76±0/02a

0/78±0/02a

0/76±0/02a

0/76±0/02a

0/77±0/02a

1344/52±235/12a

1292/36±168/36a

1009/52±18/52b

867/59±121/39c

479/75±80/88d

972/52±135/01a

1017/52±180/60a

765/54±82/31b

672/24±86/61c

379/04±69/74d

باف ی

خاصی
صمغی
قابلی

جویدن

میانگین  ±انحرا
حرو

100درصد گوش

معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 3

باالنویس م تاو

در هر سطر نشاندهندة تتاو

معنیدار بین میانگینها در تیمارهاي مخ ل

تیمار حاوي  100درصد سوریمی مشاهده شد .از نظر

 .4 .3آزمون ویژگیهای بافتی
 .1 .4 .3آزمون آنالیز پروفیل بافت

)(TPA

از نظر سخ ی بین تیمار شاهد و  25درصد سروریمی
اخ ال

معنی داري مشراهده نشرد ،امرا تیمرار شراهد

داراي اخ ال

در سطح  95درصد اس .

معنی دار با تیمار  75 ،50و  100درصد

سوریمی برود ( .)P<0/05کم ررین میرزان سرخ ی در

میزان بهه پیوس گی و کشسانی بین تیمار ها اخر ال
معنیداري مشاهده نشد (.)P<0/05
خاصی

صمغی در تیمار  100درصد در کم رین

میزان بود و داراي اخ ال
سایر تیمار هاي آزمای

معنی دار با تیمار شراهد و
بود ( .)P<0/05تیمرار شراهد
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ش

فقط با تیمار  25درصرد اخر ال
خاصی

معنری داري از نظرر

 75و  100درصد سروریمی بره ترکیرب برگرر میرزان

صمغی نشان نداد ( ،)P<0/05ولی اخر ال

آن با سایر تیمار هاي آزمای
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اس حکام باف

معنی دار بود (.)P<0/05

برگر به ترتیب به میزان  56/8 ،40/3و
یافر  .در ایرن برین تیمرار  75و

 65/3درصد کاه

همچنین بین تیمار شاهد و تیمار  25درصد سروریمی

 100درصد سروریمی از نظرر اسر حکام بافر

معنی داري مشاهده نشد

معنیدار با یکدیگر بودند (.)P<0/05

از نظر قابلی

جویدن تتاو

( ،)P<0/05ولی با سایر تیمار هاي آزمرای

اخ ال

اخر ال

 .3 .4 .3آزمون برش

معنی داري نشان داد ( .)P<0/05کم رین میزان قابلی

بیش رین میزان نیروي برشی برا مقردار عرددي 4944

جویدن در تیمار  100درصد سوریمی مشراهده شرد.

گرم بر میلیم ر در تیمار  50درصد سوریمی مشراهده

تیمار برگرهاي حاوي  50درصرد 75 ،درصرد و 100
درصد سوریمی با یکدیگر اخ ال

شد که داراي اخ ال

معنری داري نشران

آزمای

دادند (.)P<0/05

معنری دار برا سرایر تیمرار هراي

بود ( .)P<0/05به دنبال آن تیمار حراوي 75

درصد سوریمی با کراه

 .2 .4 .3آزمون نفوذ
میزان اس حکام بافر

فاقرد

 13/8درصردي در ردیر

دوم قرار گرف  .کم رین میزان نیروي برشی در تیمار
 100درصررد سرروریمی مشرراهده شررد کرره اخرر ال

در تیمرار شراهد و  25درصرد

سوریمی به طور معنری داري بیشر ر از سرایر تیمارهرا

معنرریداري بررا سررایر تیمررارهرراي آزمررای

( )P<0/05بود .ایرن دو تیمرار برا یکردیگر اخر ال

( .)P<0/05بین تمامی تیمار هاي آزمای
اخ ال

معنی دار نشان ندادند ،اما با افزودن مقادیر بیشر ر ،50

نشرران داد
برا یکردیگر

معنیداري مشاهده شد (.)P<0/05

جدول  .5پارامترهای مربوط به آزمون نفوذ و برش نرمال برگرهای ترکیبی گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور
معمولی در درصدهای مختلف

تیمارهاي برگر ترکیبی
پارام رهاي باف ی

100درصد گوش

100درصد

25درصد سوریمی

50درصد سوریمی

75درصد سوریمی

نیرو (گرم)

85/33±5/51a

79/00±4/00a

51/00±1/00b

45/33±0/58c

30/33±3/51c

عمق نتوذ

7/68±0/21b

7/46±0/52c

7/98±0/10a

7/68±0/02b

6/25±0/30d

اس حکام باف

655/28±60/21a

629/65±24/39a

391/36±8/95b

283/43±16/88c

227/59±41/96c

نیرو (گرم)

389/25±5/00

427/33±20/05

625/33±8/00

624/00±5/29

136/50±3/21

قرمز

آزمون نتوذ

(میلیم ر)
)(g.mm

c

آزمون برگ

عمق برگ

5/18±0/05c

(میلیم ر)
برگ نرمال

b

d

2014/00±6/45

a

5/40±0/15c
c

3370/33±47/48

a

7/92±0/11b
a

4944/00±38/48

سوریمی

d

9/86±0/24a
b

4261/23±199/60

ميانگين  ±انحراف معيار ()Mean ± Standard Deviation; n= 3
حروف باالنویس متفاوت در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنيدار بين ميانگينها در تيمارهاي مختلف در سطح  95درصد است.

9/98±0/00a
a

1343/00±0069
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و تیمار  25درصد سروریمی اخر ال

 .5 .3نتایج ارزیابی حسی
ن ایج ارزیابی حسی حاکی از این اسر
و مقبولی

رن

و

کره بافر

کلی تیمارهاي برگر ترکیبری حراوي

 50درصد 75 ،درصد و  100درصد سوریمی با شاهد

معنری دار دارد

( ،)P<0/05ولی از لحراظ طعر و برو هریچ اخر ال
معنرریداري بررین تیمارهرراي آزمررای

مشرراهده نشررد

(.)P<0/05

جدول  .6ارزیابی حسی برگرهای تولیدشده از گوشت قرمز و سوریمی ماهی کپور معمولی در درصدهای مختلف

 25درصد

 50درصد

 75درصد

 100درصد

پارام رهاي

 100درصد گوش
قرمز

سوریمی

سوریمی

سوریمی

سوریمی

باف

4/73±1/66c

4/33±1/40c

5/93±1/03b

6/33±0/97a

6/46±0/91a

طع

5/93±1/23a

5/40±1/48a

5/66±1/23a

5/40±1/54a

5/00±1/51a

بو

5/00±1/85a

5/93±1/46a

5/00±1/03a

5/93±1/03a

5/40±1/54a

4/33±1/23c

5/00±1/30b

6/20±1/03a

6/46±0/91a

6/33±0/97a

4/06±1/23c

4/46±1/03c

5/80±1/01b

6/20±1/01a

5/40±1/12b

حسی

رن
کلی

مقبولی

میانگین  ±انحرا
حرو

معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 3

باالنویس م تاو

در هر سطر نشاندهندة تتاو

معنیدار بین میانگینها در تیمارهاي مخ ل

ترکیبی از سوریمی مراهی کسرور معمرولی و گوشر

 .4بحث
ن ایج سنج

پروتئین در این مطالعه نشران داد تیمرار

شاهد داراي بیش رین میزان پروتئین برود و تیمارهراي
حاوي درصدهاي مخ لر
کم ري نسب

در سطح  95درصد اس .

سروریمی داراي پرروتئین

به تیمار شراهد بودنرد .کراه

میرزان

پروتئین در تیمارهاي حاوي سوریمی میتواند به این
دلیل باشد که طی شس وشروي گوشر

چرر شردة

داشر  .بنرابراین در فراینرد جانشرینی

قرمز مطابقر

سوریمی به جاي گوش

ترتی رب در درصرردهاي مخ ل ر
پروتئین کل باف
جاي گوش

خون ،رنگدانهها ،مواد تشکیلدهندة بو ،آنزی هرا و در

ترکیب برگر افزای

چر شده دفع می شوند و در ن یجه عالوه بر افرزای

برگر کاس ه می شود .به عبرارتی بره

برراالتري آب و درصررد کم ررري پررروتئین نسررب

ماهی در فرایند تولیرد سروریمی ،ترکیبراتی همچرون
مجمرروع پررروتئینهرراي سارکوپالسررمی

سرروریمی از می رزان

قرمز سوریمی اضافه میشود که درصرد

گوش

از گوش ر

قرمز در ترکیرب برگرر ،بره

گوش

برره

قرمز دارد .بنابراین هر چه درصد سوریمی در
یابد این برهمنزلرة کراه

سره

قرمز حاوي درصد باالتر پروتئین اس .

براي تولید سوریمی از ماهیان ک چررب اسر تاده

پروتئین هاي میوفیبریالر مجموع پروتئین هراي

می شود به طوري که میزان چربی سوریمی تولیدي از

سوریمی پایینتر میرود ( .)Lanier, 2005ن ایج فوس

این ماهیان زیر ی

( Cortes-Ruiz et

با ن ایج نعم ی و همکاران ( )1388دربارة تولید برگرر

 .)al., 2001در این مطالعره از مراهی کسرور معمرولی

غلظ

درصرد اسر
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اس تاده شد کره از درصرد زیرادي چربری برخروردار

گوش

چر شدة شس هنشده داراي خاکس ر بیش ري

اس  ،اما فرایند شس وشو میتواند به طرور مرؤثري

بود و ن ایج مطالعة حاضر نیز با مطالعة فوس مطابق

باعث حذ
مخ ل

آن هرا شرود .مقایسرة چربری تیمارهراي

دارد.

نشان داد که با اضافهشدن سوریمی به میرزان

چربی برگرهاي تولیدشده به طور معنری داري کراه

در ایررن مطالعرره بررا اضررافهشرردن سرروریمی در
درصدهاي مخ ل

یافر  .مطالعرة ) Lin and Park (1996نشران داد کره

افزای

فرایند شس وشو با معلقکردن چربیها و دفرع آنهرا

 100درصد گوش

باعث کراه

چربری سروریمی مریشرود .همچنرین

) Suvanich et al. (2000مطالعرررهاي دربرررارة
کیتری گوشر

خصوصیا

چرر شردة گربرهمراهی

روگرراهی انجررام دادنررد و می رزان بیش ر ر چرب ری را در
چررر شررده نسررب

گوشر

برره گوشر

چررر شرردة

شس هشده گزارگ کردند.
کم رین میزان خاکس ر مربوط به برگر  100درصد
سوریمی اس
قرمز کاه
گت

معنی داري نشان داد ،بدین صور
قرمرز برا میرزان رطوبر

 74/63درصد و افزای

بره

تیمررار شرراهد و سررایر برگرهرراي ترکیبرری تترراو
معنی داري از لحاظ آمراري از خرود نشران داد .شراید
ب وان رونرد افزایشری مقردار رطوبر
رطوب

باالتر باف

سوریمی نسب

را مربروط بره
قرمرز

به گوشر

به برگر  100درصد گوش

توجیه کررد ،زیررا برر اسراس نظرر Beklevik et al.

) (2005رابطة معکوسی بین میزان رطوبر
گوش

معنیدار  10درصدي نشان داد که میتوان

از آنجا که در فرایند تهیة سوریمی ناخالصی

برفی
گوشر

نگهداري آب در گوش

 )and Park, 1996طی فرایند شس وشوي مکرر
مییابد بنابراین اضافهکردن سوریمی که

ترکیب نسب اً همگن از پروتئینهاي میوفیبریلی اس

خاصی

که ح ی اعمال فشار خارجی نیز قادر بره
مه کیتی

و از آن به منزلرة

و بازدهی فرآورده نام بررده

میشود ( .)Jafarpour et al., 2008در تحقیق حاضرر
کم رین میزان برفی

نگهداري آب مربوط بره برگرر

برگر خواهد شد .در مطالعهاي  Suvanich et al.در

 100درصد گوش

قرمرز و بیشر رین آن مربروط بره

سال  2000گزارگ کردند که میزان خاکس ر در

تیمارهاي  100درصد و  75درصد سوریمی اس

گوش

باعث کاه

چر شده نسب

خاکس ر ترکیب

به معناي قابلی

در نگهررداري آب در مرحلررة بعررد از جمررود

خارج کردن کامل آن از عضله نیس
ی

و چربری

برقرار اس .

مربوط به پروتئینهاي پیوندي و سارکوپالسمی ( Lin

در درصدهاي مخ ل

معرادل

تقریباً  4درصدي نسرب

نعشی اس

کاه

کره برگرر

دانس  .همچنین ،آن را با روند کاهشی میزان چربری

در خصوص پارام ر خاکس ر در این مطالعه
که نسب

به برگرر گوشر

میرزان رطوبر

به گوش

چر شدة

شس هشده به طور معنیداري بیش ر بودRakesh et .

) al. (1980اثر شس وشو در خصوصیا
کراکر تهیهشده از گوش

کیتی

چر شدة تازة ماهی را

بررسی کردند و ن ایج نشان داد کراکرهاي تهیهشده از

تتاو

مشاهده شده معنی دار بود .در واقع افزوده شدن

سرروریمی برره گوش ر

قرمررز باعررث بهبررود برفی ر

نگهداري آب می شود به طوري که ،برفی
برگر سوریمی نسب
افزای

که

به برگر گوش

نگهداري

قرمز  15درصد

می یابد که سبب به رشدن خصوصیا

براف ی
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برگر از نظرر حسری مری شرود .علر

ایرن پدیرده را

گوش

به طور معنی داري به مقردار پرارام ر * Lو*b

میتوان این گونه توجیره کررد کره ژل هراي پروتئینری

افزوده شد .همین روند در خصوص پرارام ر سرتیدي

دارنرد

نیز مشاهده شد و از میزان قرمرزي (* )aکاسر ه شرد.

که این امر مربروط بره ایجراد پیونردهاي هیردروژنی،

به طوري که همة تیمارها با شاهد اخ ال

معنی داري

باندهاي کوواالنسی ،پیوندهاي دوگانه بین گروه هراي

از لحاظ آماري از خود نشان دادند .در این مطالعه برا

قوام یابی در درجه حرار هاي مخ ل

قابلی

فعال سولتیدریل و بره کن

هاي آبگریز اس  .نق

درصد سوریمی از میزان قرمزي کاس ه شرد و

افزای

پیوندهاي هیدروژنی در درجه حرار هراي پرایینترر

پارام رهاي * Lو* bافزای

مشهودتر اس  .بنرابراین اضرافه کرردن سروریمی کره

) al. (2008در خصوص تهیة برگر از ضرایعا

حاوي درصد باالیی از پروتئین هاي میوفیبریلی اسر

گربهماهی نقررهاي ( )Rhamdia quelenنشران داد برا

از طریق پیوندهاي هیدروژنی موجب اس حکام بیشر ر
و قابلی

نگهداري بیش ر ملکرول هراي آب در بافر

برگر میشود (.)Lanier, 2005

بیش رشدن درصد گوش

) Gopkumar et al. (1992خصوصیا

فیلرة

ماهی در برگر از میرزان *L

و * bکاس ه و بره میرزان * aافرزوده شرد .دلیرل ایرن
اخ ال

سوریمی

یاف ند .مطالعة Bochi et

ماهی در مطالعرة ذکرشرده

اس تاده از گوش

به جاي سوریمی اس  .رن

قرمز بره وجرود

گوش

حاصررل از ماهیررانی نظیررر برراراکودا ،تیالپیررا و سرری

رنگدانه هاي میوگلوبین ،هموگلوبین و سای وکروم سی

سهخاره را بررسی کردنرد و دریاف نرد شسر وشروي

عضله بسر گی دارد و میوگلروبین منبرع عمردة رنر

گوشرر

چررر شررده برره دلیررل خررروج بخرر

سارکوپالسمی پرروتئین و تغلریظ بخر
پروتئین موجب بهبود برفی

میروفیبریلی

نگهداري آب می شرود

عضله اس  .هموگلوبین و به نسب ی کم ر میوگلروبین
در سوریمی طی عمل شس وشو حذ
ن یجه باعث افرزای

میشود و در

روشرنایی و در ن یجره سرتیدي

که ن ایج مطالعة حاضر در خصوص برگر حاوي 100

بیش ر مریشرود ( .)Ramadhan and Huda, 2010در

درصررد سرروریمی نیررز منطبررق بررا ن ررایج مطالعررة

مطالعة حاضر میزان عددي پرارام ر * bدر برگرر 100

) Gopkumar et al. (1992اس  .به عالوه Chaijan

درصد سوریمی معادل  27/62بود که ایرن مقردار در

) et al. (2004دریاف نررد کرره شسرر وشررو ترريثیر

قرمرز گوسراله بره

چشمگیري در برفی

نگهداري آب دارد بره طروري

که ،در بررسی خصوصیا
شس وشوي گوش

ژلی ساردین و ماکرل نیرز

چر شده سبب افزای

برفی

نگهداري آب شد.
داده هاي رن
وجود اخ ال

میزان  22درصد کاه
سه گوش

یاف  .به عبرارتی برا افرزای

قرمز (که حاوي مقدار باالتر * aاسر )

میزان زردي برگر کاه

معنیداري یاف .

پارام ر سخ ی که بر حسب نیروتن یرا گررم بیران
برگر ها در تحقیق حاضر حراکی از

معنی دار در شاخص روشنایی (پارام ر

* ،)Lقرمررزي (* )aو زردي (* )bبررین تیمارهاسرر
بدین صور

ترکیب برگر  100درصرد گوشر

که با افزودن درصد سوریمی بره برگرر

میشود عبار

اس

از حداکثر نیروي مورد نیاز براي

فشردهشدن نمونهها با پرروب دسر گاه ( Hosseini et

 .)al., 1390بر اساس دادهها مقدار عددي این پارام ر
دربارة برگر گوش

قرمز به طور م وسط  3561گررم
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ش

بود ،اما در صورتی که همین برگر با فرمول مشابه اما

ی

بررا جررایگزینی  100درصررد سرروریمی در حرردود 61

را بهبود بخشرید .بره هر پیوسر گی عبرار

درصد کاه

داش ه اسر  .چنرین رونرد کاهشری در

پرررارام ر سرررخ ی برگرهررراي حررراوي سررروریمی در
بررا ن رررایج مطالعرررة Tabilo-

درصررردهاي مخ لرر

سري افزودنی ها ویهگیهاي براف ی ژل سروریمی
نحوة پایداري یر

آزمای

از

اسر

فررآورده در برابرر تغییرر
به رف ار آن طری

شکل بعد از دومین فشردگی ،نسب

تغییررر شررکل اول بررا اولررین فشررردگی ( Jafarpour,

) Munizaga and Barbosa-Canovas (2004مطابق

 .)1391دربارة این پارام ر میتروان گتر

داش  .همچنین برا اضرافه شردن سروریمی بره برگرر

بررههر پیوسر گی در برگرهررا بررا ترکیررب سرروریمی و

گوش

در سطوح  50درصرد و  75درصرد اخر ال

گوش

قرمز افزای

یاف

کره میرزان

بره طروري کره تیمرار 50

معنی داري از لحاظ آماري با تیمار شاهد مشاهده شد،

درصد و  75درصد بیش رین میزان به هر پیوسر گی را

اما در تیمار  25درصد این رونرد کاهشری در پرارام ر

نشان دادند (به ترتیرب در حردود  11/5و  17درصرد

سخ ی معنی داري نبود .میتوان این پدیده را به وجود

به تیمار شاهد) هر چنرد ایرن رونرد از

تتاو

ماهی

گوش

ستید ماهی نسب

باف

پروتئین هاي موجود در گوش

داد .از سوي دیگرر ،میرزان

پیوندي موجود در گوش

گوش

ماهی بیش ر اسر

قرمرز در مقایسره برا

( )Maghsoudi, 1383کره

خود میتوانرد دلیلری برر سرت ی بیشر ر بافر
گوش

قرمز و

برگرر

قرمز در برابر برگر سوریمی باشد.

مخلوط کردن درصدهاي مخ ل
گوش
افزای

دریرایی بره

قرمز نشان داد که افزودن این ترکیرب سربب
سخ ی در ژل گوش

افزای

لحاظ آماري معنیدار نبود.
میزان کشسانی عبرار
برگش

اسر

میرزان

از آزمرای

پذیري نمونه به شکل اولیه بعد از تغییر شکل

با اولین فشردگی .جهندگی نیز بیان گر این اسر
چگونه ی

کره

نمونه براي رسیدن به شرکل اولیرة خرود

تررالگ م ریکنررد ( .)ibidاز نظررر میررزان کشسررانی و

مطالعرررة ) Cofrades et al. (2007دربرررارة
جلبر

نسب

مری شرود .همچنرین در

جهندگی هیچ کدام از تیمارهرا تتراو

معنری داري برا

شاهد از خود نشان ندادند کره بره ایرن معناسر
جانشینی سوریمی با گوش

کره

قرمز تا سطح  75درصد

بالمررانع اسرر  .پررارام ر کشسررانی میررزان خاصرری

مطالعرررة حسرررینی و همکررراران ( )1390افرررزودن

ارتجاعی باف

میکروکریس الین سلولز به منزلة جانشین چربی به برگر

عددي این پارام ر به  100درصرد یرا عردد  1نزدیر

گوش

قرمز سربب افرزای

میرزان سرخ ی شرد .در

صورتی که افزودن درصدهاي مخ ل
کاه

میزان سخ ی نسرب

سوریمی سبب

باشد ایرن فررآورده از کشسرانی یرا کیتیر
برخوردار اس

براالتري

و برعکس.

قرمرز

در مطالعة Tabilo-Munizaga Tabilo-Munizaga

می شود .بره عبرارتی برا توجره بره سراخ ار و انردازة

ارتجراعی ژل

میوفیبریلهاي گوش

بره برگرر گوشر

را نشان می دهد بنابراین هرچره میرزان

ماهی ان ظار تشکیل ی

شربکة

سه بعدي ژل پروتئینی ضعی تر در مقایسه با گوشر
قرمز میرود و از این رو سعی می شود با اضافه کرردن

) and Barbosa-Canovas (2004قابلی
سوریمی عدد بیشر ري را نسرب

بره مطالعرة حاضرر

نشان داد که برا توجره بره تتراو

گونرة مراهی ایرن

اخررر ال

قابرررل توجیررره اسررر  .همچنرررین در
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مطالعرة ) Kofrades et al. (2007برا افرزودن درصرد
مخ ل

جلب

دریرایی بره ژل گوشر

کشسانی کاه

قرمرز میرزان

یاف  .در مطالعة حسینی و همکاران

( )1390میرررزان کشسرررانی برررا افرررزای
میکروکریس ال سلولز در باف
خاصرری

فرآورده کاه

یاف .

اخ ال

معنی دار در پارام ر تغییر شرکل در ایرن نروع

آزمون ،نیروي الزم براي ایجاد شکس
گوش

به طور معنری داري براالتر از برگرر سروریمی

اس  .به عبار

دیگر گوش

قرمز از خرود مقاومر

صررمغی از حاصررلضرررب سررخ ی و
جویردن 1از حاصرل ضررب

سروریمی بره

مریآیرد

صمغی و پارام ر کشسانی به دسر

بنابراین با افزودن درصردهاي مخ لر
فرمول گوش

قرمز مریتروان ایرن ویهگری را بهبرود

( .)ibidدربارة این دو پرارام ر بره ترتیرب بیشر رین و

بخشید یا به عبارتی باعث شد بافر

کم رین میزان مربوط بره تیمرار شراهد و تیمرار 100

بیش ري برخوردار باشد.

درصد سوریمی اس

در این خصوص میتوان گت

اضافه شردن  75 ،50و  100درصرد سروریمی باعرث
کاه

معنی دار این دو پارام ر با تیمار شاهد شد ،کره

بررا درنظرگرررف ن پررارام ر نزولرری سررخ ی برگرهرراي
تولیدشده ایرن رونرد قابرل پری بینری برود .بنرابراین
میتوان ن یجه گرف

با توجه به پایین تربرودن سرخ ی

برگر سوریمی در مقایسه با برگر  100درصد گوشر
قرمز وجود سوریمی در ترکیب برگر گوشر
کاه

در باف

برگر

بیش ري در برابر سورا شدن با پروب نشان می دهرد.

به ه پیوس گی و قابلیر
خاصی

میرررزان

اس  .دلیل این امر این اس

کره برا توجره بره نبرود

باعرث

این پارام رها خواهد شد که دلیل اح مرالی آن

میتواند تتاو

در ماهیر

پرروتئینهرا باشرد؛ یعنری

برگرر از ترردي

میزان عددي پارام ر اس حکام باف
برگر  100درصد گوش

در خصروص

قرمز  65درصد بیش ر از این

پررارام ر دربررارة برگررر  100درصررد سرروریمی اس ر .
بنابراین در نگاه اول به این نک ه پی میبری که بافر
برگر گوش

قرمز ست

تر از هم اي خرود اسر  .از

سوي دیگر ،با جایگزینی درصدهاي مخ ل

سوریمی

به ترکیب برگر در سطوح  50 ،25و  75درصد میرزان
اس حکام باف

نسرب

بره گوشر

قرمرز بره ترتیرب

تقریباً  4درصد 40 ،درصد و  57درصد کاه
به عبارتی از میزان ست ی باف

یاف ،

برگر کاس ه شد.

ایررنکرره ذاترراً پررروتئینهرراي مرراهی در مقایسرره بررا

در این خصوص بر اساس داده ها مقردار عرددي

کم رري در

قرمز به طرور

پروتئین هاي پس انداران از میزان مقاومر

این پارام ر در برگر  100درصد گوش

برابر فشار وارده برخوردارند .این آزمرون م شرکل از

م وسط  2014گررم برود در صرورتی کره برگرر 100

دو مؤلتة میزان نیروي الزم براي نتوذ پروب به داخل

درصد سوریمی پارام ر برشی نرمال آن در حردود 33

طی شده با پروب تا نقطة ایجراد

که این نک ره بیران گرر تردبرودن

باف

برگر و مساف

سورا یا شکس

در مرکز برگر اس  .برا توجره بره

ن ایجِ میزان نیروي الزم براي ایجاد شکس
فرآورده ،ترکیب برگر گوش

در بافر

قرمز از ست ی بیشر ري

در مقایسه با برگرر  100درصرد سروریمی برخروردار
1. Chewiness

درصد کاه
باف

داش

برگر  100درصد سوریمی اس  ،اما در صور

اضررافهکررردن سرروریمی در درصرردهاي  50 ،25و 75
درصد روند بدین ترتیب اس

کره در هرر سره نروع

فرمول مقدار عددي این پارام ر نسب
گوش

به فرمول برگر

قرمز و  100درصد سوریمی باالتر اسر  .در
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پروتئین گوش

که تداخل بین دو نوع
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همان طور که در آنالیز پروفیل بافر
میزان سخ ی و قابلی

نشران داده شرد

جویردن در برگرهراي حراوي

عملکرد این دو نوع پروتئین در ایجاد شبکة سه بعدي

درصدهاي سوریمی عدد کم ري را نشان داد که ایرن

ژل پروتئینی منجر نمی شود ،بلکه بررعکس از طریرق

ن ایج در راس اي ن ایجِ ارزیابی حسی بافر

اسر  .از

باندهاي ایجادشده بین این دو نوع پروتئین شبکة ژلی

لحاظ طع هیچ کدام از تیمارهراي آزمرای

اخر ال

تولید میشود که از انسجام باالتري برخروردار اسر .

معنی داري نشان ندادند که ایرن امرر نشران دهنردة آن

کره برا

کره بره طرور کلری شسر وشرو مریتوانرد برا

نک ة قابل برداش

از روند تغییرا

این اسر

اس

تغییر درصد سوریمی اضرافه شرده بره ترکیرب برگرر

برطر کردن چربی و ترکیبا

میتوان ،بر اساس ذائقه هاي مخ ل  ،باف ی با قابلیر

خون ،رنگدانه ها ،پروتئین ها و نم ها میزان بو و مزة

ایجاد کرد که به این پارام ر میتروان در

برگ م تاو

نرامطلوب مراهی را کراه

خصوص گروه هاي سنی مصرر کننردة برگرر توجره

 .)1996نبود تتاو

کرد.

مورد مطالعه در این آزمای
ن ایج آنالیز حسی حاکی از برتري باف

محلرول در آب ماننرد
دهرد ( Lin and Park,

معنی دار در صت

برو برگرهراي

میتواند به عل

وجرود

برگرهاي

مواد معطر (پودر سیر ،پیاز و فلتل سریاه) در ترکیرب

حاوي  100درصد 50 ،درصد و  75درصد سروریمی

باشد

نسب

به برگرهاي حاوي  25درصد سوریمی و 100

درصد گوش

قرمز بود و گروه ارزیابی این سه نروع
آنهررا هنگررام

برگررر را از نظررر انسررجام و مطلوبی ر

جویده شدن برتر از برگرر حراوي درصرد براالتري از
گوش

قرمز تشخیص دادند .شس

چر شدة ماهی در عملیا

هر  5نوع برگر باشد و نیز میتواند به این عل

که برگرهاي حاصل از سوریمی بوي ماهی ندارنرد و
فرایند شس
ترکیبا
رن ر

وشو ترا حرد زیرادي موفرق بره حرذ

بودار از گوش
نیررز بررا افررزای

ماهی شده اسر  .از لحراظ
درصررد سرروریمی در ترکیررب

وشروي گوشر

برگرهاي ترکیبی ،ارزیاب ها ام یاز بیش ري بره پرارام ر

تولید سوریمی به حرذ

کره هرر چره

پررروتئینهرراي محلررول سارکوپالسررمی
تغلیظ پروتئین هاي میوفیبریل و ایجاد حال

رن

و در ن یجرره

دادند که این نشان دهندة این اس

روشن ترري برخروردار باشرد مقبولیر

برگر از رن

ژل ماننرد

بیش ر ري نررزد مصررر کننررده دارد .در ایررن ارزیررابی

مطلوبی در سوریمی منجر مریشرود ( Tokur et al.,

تیمارهاي  75 ،50و  100درصرد برا تیمرار شراهد از

 .)2004در مطالعررة حاضررر نیررز اسر تاده از سرروریمی

معنی داري نشران دادنرد .از نظرر

باعث بهبود ویهگری هراي براف ی در بافر

برگرهراي

حرراوي سرروریمی در درصرردهاي برراالتر نسررب
برگرهاي حاصل از درصد بیش ر گوشر

برره

قرمرز شرد.

بنررابراین فراینررد شسرر وشررو مرریتوانررد برره طررور
موفقی آمیزي ازه گسیخ گی و م راک نبودن باف
در گوش

را

چر شده جبران کنرد (.)Herborg, 1976

لحاظ رن
مقبولی

اخ ال

کلی بیش رین ام یاز را تیمار  50و  75درصد

کسب کردند.

 .5نتیجهگیری
با توجه به ن ایج این پهوه  ،چنین اس نباط میشرود
که گوش

ماهی کسور معمولی داراي قابلیر

براالیی

لیژگیهتف ش م تیی ،ب سف ایکی ل حسی برگرهتف ثرک بی گسشت قریا گسستیه ل سسریمی یتهی کپسر یعمسیی )(Cyprinus carpio

در تولید سروریمی برا کیتیر

مناسرب اسر

فرموالسیون برگرر بره صرور

تنهرایی و ترکیبری برا

گوش

قرمز از قدر

ژلی براالیی برخروردار اسر .

بنابراین با توجه به افرزای
مانند برگر و محبوبی

کره در

مصرر

غرذاهاي آمراده

آن ها در بین عموم و بر اساس

دادههاي دس گاههراي آنرالیز بافر
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و ارزیرابی حسری

میتوان با جایگزین کرردن سروریمی در فرمرول آن و
تولید برگرهاي ترکیبی باعث افزای

سررانة مصرر

ماهی شد و ح ی بر اساس گروه هاي سنی برگرهرایی
با ویهگیهاي باف ی مناسب تولید کرد.
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