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چکیده
در این پژوهش ،تاثیر تلفیق نسبب های متفاوت سبب ریمی ماهی کپ ر نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixو گ شبب گاو بر ویژگیهای
فیزیک  -شیمیایی و ح سی برگر تلفیقی ت لیدی م رد برر سی قرار گرف  .بدین منظ ر برگرها در  5تیمار با ن س های (در صد) متفاوت س ریمی با
گ ش گاو ت لید (( )75:25( ،)50:50( ،)25:75( ،)0:100و ( ،))100:0تهیه شد .سپس از نظر ترکیب تقری ی ،باف  ،ظرفی نگهداری آب و ع امل
ح سی ارزیابی شد .برا ساس نتایج بد س آمده ،افزایش سهم گ ش قرمز در تیمارها م جب باال رفتن میزان چربی و خاک ستر و افزایش سهم
س ریمی در تیمارها م جب ازدیاد مقدار پروتئین و رط ب در برگرها شد ( .)P<0/05همچنین با افزودن سهم س ریمی در ترکیب برگرها ،میزان
ظرفی نگهداری آب آنها بط ر معنیدرای افزایش یاف  .نتایج ارزیابی باف نشان داد ،افزایش سهم س ریمی ،م جب کاهش شاخص های سختی،
خاصببی صببم ی و قابلی ج یدن برگرها میش ب د ،بط ریکه میزان این شبباخصها در تیمارهای  100 ،50و  75درصببد س ب ریمی با تیمار شبباهد
(تیمار 100درصد گ ش قرمز) ،از لحاظ آماری اختالف معنیدار نشان دادند ( .)P<0/05براساس نتایج ارزیابی حسی ،شاخص های طعم ،ب و رنگ
در تمامی تیمارها دارای امتیاز باالیی ب د و علیرغم تفاوت اندک در نتایج حاصببله ،این شبباخصها اختالف معنیداری را بین تیمارها نشببان ندادند
( .)P>0/05بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی حسی و کلیه شاخصهای م رد بررسی ،دو تیمار دارای  50و  75درصد س ریمی از مطل بی باالتری
برخ ردار ب دند.
واژگان کلیدی :برگر تلفیقی ،س ریمی ،کپ ر ،گ ش گاو ،ارزیابی حسی
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Abstract
In this study, quality characteristics of incorporated burgers containing 25, 50, 75 and 100 silver carp
(Hypophthalmichthys molitrix) surimi was evaluated. Proximate composition (moisture, fat, protein and ash
content), texture profile analysis (TPA), water holding capacity (WHC) and sensory attributes (taste, smell,
texture, color and general acceptability), of burgers were determined. According to the data, burgers containing
surimi showed lower amount of protein, fat and ash compare to the meat burger with no surimi (control)
(P<0.05), but the moisture content of former burgers was significantly higher that the control (P<0.05). Based
on TPA test's data, incorporation of surimi into burger caused significant reduction in hardness, chewiness and
gumminess compared to control and the burgars containing 50, 75 and 100 surimi were significantly (P<0.05)
different compare to control. Sensory evaluation indicated that burgers with 75 and 100 meat obtained the
highest texture scores (P<0.05), whereas, did not show any significant difference in terms of color, taste and
flavor compared to the control (P>0.05(.
Keywords: Beef meat; Burgers; Carp; Refrigerated storage; Sensory evaluation; Surimi.
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 .1مقدمه
آبزیان خ راکی نظیر ماهیان به دلیل دارا ب دن مقادیر
قابل ت جهی از ترکی ات م ذی از ق یل اسبببیدهای چرب
غیراشببب ا ضبببروری ،پروتئینهای با ارزش غذایی باال و
برخی از ان ا ویتامین ها و م اد معدنی ،هم اره از جایگاه
خبباصببببی در رژیببم غببذایببی انسببببان بببرخ ب ردارنببد
( .)Perez-Alonso et al., 2004; Haliloglu, 2014کاهش
خطر ابتال بیمبباریهببای قل یعروقی ،دیبباب ب  ،آلزایمر،
افسردگی و غیره برخی از مهمترین اثرات س دمند مصرف
ترکی ات مذک ر بر سببالم انسببان محسبب ب میشبب ند
(.)Larsen et al., 2011
ط ق آخرین آمارهای م ج د ،مت سط سرانه م صرف
آبزیان در ایران حدود  10کیل گرم به ازای هر فرد اسببب
که متاسفانه این مقدار فاصله زیادی با میانگین جهانی آن
(ب یش از  19/5ک یل گرم) دارد ( .)FAO, 2012یکی از
کارآمدترین راهکارهای م ج د جه افزایش سرانه مصرف
آبزیان در ایران ،ت لید و عرضببه فرآوردههای غذایی جدید،
متن و با کیفی مناسبب و فراهم آوردن بسبترهای الزم
جه دسترسی ساکنین اقصی نقاط کش ر به فرآوردههای
مذک ر اس .
امروزه تقاضبببای مصبببرفکنندگان جه فرآوردههای
غذایی آماده و نیمهآماده مصببرف در مقایسببه با گذشببته،
بط ر چشبببمگیری افزایش یاف ته اسببب و در این م یان
فرآوردههای گ شتی نظیر ان ا کال اس ،س سیس و برگر
از مح بیتی خاص برخ ردارند (.)Taşkaya et al., 2003
برگر یک فرآورده گ شببتی متشببکل از مخل طی همگن از
گ ش  ،پیاز ،آرد س خاری و سایر افزودنیهای مجاز اس .
رایجترین ان ا برگرهای صنعتی ،هم رگرها یند که گ ش
قرمز جزء اصلی فرم السی ن آنها محس ب می ش د .تاثیر
منفی مصرف زیاد گ ش قرمز بر سالم انسان در تقابل
با ت ییرات الگ ی ت ذیهای و تقاضبببای مصبببرفکنندگان
امروزی جه در یاف م اد غذایی هرچه سبببالمتر ،ت جه
ت لیدکنندگان را به استفاده از سایر منابع پروتئینی جه
ت لید ان ا ن ین فرآورده های گ شبببتی معط ف سببباخته
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ا س  .در این میان گ ش آبزیان ب ا سطه ارزش ت ذیهای
باال از اهمی خاص برخ ردار اس .
برگر های تلفیقی یکی ان ا ن ینِ برگر ها محسببب ب
میشب ند .این فرآوردههای گ شبتی دارای فرم السبی ن و
روش ت لید مشببابه هم رگر هسببتند ،با این تفاوت که در
فرم السببی ن آنها از ترکیب دو یا تعداد بیشببتری من ع
پروتئینی شامل گ ش دامهای ک شتاری ،طی ر یا آبزیان،
با نس های یکسان و یا متفاوت و متناسب با اهداف م رد
انتظار از محصب ل نهایی ،اسببتفاده میشب د .ارتقاء خ اص
ارگان لپتیکی محصببب الت در کنار افزایش ارزش غذایی و
کاهش هزینه نهایی ت لید ،برخی از مهمترین اهداف جه
ت ل ید این گروه از فرآورده های پروتئینی آ ماده مصبببرف
بشمار میروند.
طعم و ب ی خاص گ شببب چرد شبببده ماهی و نیز
ماندگاری کم آن در مقای سه با سایر فرآوردههای گ شتی
از مهمترین مشببکالت پیشرو در زمینه ت لید محص ب الت
پروتئینی آماده م صرف و یا نیمه آماده شیالتی ا س  .این
نقصببان از طریق جایگزینی گ ش ب چرد شببده ماهیان با
سببب ر ی می تببا حببد زیببادی قببابببل اصبببال اسبببب
( .)Zare Gashti et al., 2002س ب ریمی یکی از مهمترین
محصببب الت در یایی و دارای ارزش افزوده متشببب کل از
کنسبببانتره پروتئین های می فی ریل اسببب که از طریق
شبببسبببتشببب ی چ ند باره گ شببب چرد کرده ماهی
( )Minced-fishبا آب سبببرد ،آبگیری و در انت ها مخل ط
کردن ترکیب بدسبب می آید و با م اد ی نظیر سبباکارز یا
س ربیت ل به عن ان محافظ کننده در برابر سرما پ شانده
میشبب د .سبب ریمی به عن ان ماده اولیه جه ت لید طیف
گستردهای از فرآوردههای غذایی تح عن ان "فرآوردههای
م تنی بر س ریمی" نظیر س سیس و کال اس م رد استفاده
قرار میگیرد (.)Park and Lin, 1996
در حال حاضبببر حدود  60گ نه ماهی برای ت ل ید
سببب ریمی اسبببتفبباده میگردد کببه گ نببههببایی نظیر
 Gadus morhua ،Theragra chalcogrammaو
 ،Micromesistius australisگ نههای غالب در صبببنع
س ریمی به شمار میروند ( .)Park and Lin, 1996عدم
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د ستر سی برخی از ک ش رهای جهان به گ نههای مذک ر و
از طرفی افزایش تقا ضا جه م صرف فرآوردههای دریایی
ارزش افزوده ،محققان کش رهای مختلف را به تالش جه
یافتن جایگزین م ناسبببب از م یان گ نه های ب می و یا
پرورشبببی برای ت لید سببب ریمی ،راغب سببباخته اسببب
( .)Kim et al., 1996در این راسببب تا ،تاکن ن تحقی قات
متعددی جه ت ل ید سببب ریمی از گ نه هایی نظیر کیلکا
ماهیان دریای خزر و ان ا کپ ر ماهیان پرورشببی در ایران
ص رت گرفته ا س  .ماهی کپ ر نقرهای ،یکی از مهمترین
گ نههای کپ ر ماهی پرورشببی در ایران به شببمار میرود.
دسترسی آسان و قیم مناسب دو فاکت ر مهم در انتخاب
گ نه ماهی مناسببب جه ت لید سبب ریمی اند ،که هر دو
نکته در م رد انتخاب این گ نه ماهی صبببد میکند .از
همینرو ،پژوهش حاضبببر با هدف ت ل ید برگر تلفیقی از
س ب ریمی ماهی کپ ر نقرهای و گ ش ب گاو و نیز بررس بی
خ اص حسبببی ،ارزش غذایی و خ اص بافتی آن صببب رت
پذیرف .

 .2مواد و روشها
 .2.1تولید سوریمی
گ شببب گاو (کشبببتار روز) و ماهی کپ ر نقرهای (با
م یانگین وزن 1000 ±75گرم) م رد نیاز از بازار عرضببب
م اد پروتئینی شهر ستان کرج (بازار روز الله) خریداری و
بط ر جداگانه با ا ستفاده از جع ههای ی ن لی حاوی پ در
یخ (با نسب  ،1:1گ شب به یخ) ،به آزمایشببگاه فرآوری
آبز یان دانشبببکده منابع ط یعی دانشبببگاه تهران منتقل
گردید.
مراحل اولیه فرآوری ماهیان شبببامل سبببرزنی ،تخلیه
شکمی ،پ س کنی و فیلهسازی ،در حض ر مقادیر کافی از
یخ بط ر دسبببتی صببب رت گرف  .سبببپس فیله ماهیان با
ا ستفاده از چرد گ ش خانگی (با چ شمههایی به قطر 3
میلیمتر) چرد شد .جه ت لید س ریمی ،گ ش چرد
شبببده ماهی کپ ر نقرهای ،با نسببب چهار به یک آب به
گ ش  ،درون ظرف شستش ریخته شد و پس از  5دقیقه
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همزدن مداوم و  5دقی قه اسبببترا ح دادن به محل ل،
آبگیری بط ر د ستی ص رت گرف  .جه تکمیل فرآیند،
عمل شستش و آبگیری در سه ن ب انجام شد .در مرحله
آخر شستش  ،جه آبگیری بهتر س ریمی ،از محل ل آب
نمک  0/25درصد استفاده شد (.)Luo et al., 2008

 .2.2تولید برگر تلفیقی
برگرهای تلفیقی حاوی  70درصبببد گ شببب با وزن
تقری ی  80گرم ( ،)± 0/05در پنج فرم السببی ن مختلف
از ترکیب در صدهای متفاوت س ریمی ماهی کپ ر نقرهای
و گ ش گاو چرد شده و نیز با افزودن میزان یک سان از
ترکی ات پرکن (جدول  ،)1به شر زیر ت لید شد:
تیمار  %100 :1س ریمی
تیمار  %75 :2س ریمی و  %25گ ش قرمز
تیمار %50 :3س ریمی و  %50گ ش قرمز
تیمار %25 :4س ریمی و  %75گ ش قرمز
تیمار %100 :5گ ش قرمز (شاهد)
عمل قالبزنی برگرها با استفاده از یک قالبزن دستی
با قطر  10سببانتیمتر و ضببخام  1سببانتیمتر صبب رت
گر ف  .پس از آن برگر های ت ل یدی به ط ر جدا گا نه در
کیسببههای زیپدار پلیاتیلنی بسببتهبندی و تا زمان انجام
آنالیزها در یخچال نگهداری شدند.

 .2.3آنااالیز تییی ترکی ا

تقریبی (ترکیبااات

درشت مغذی)
کلیببه آزمببایشهببای تعیین ارزشغببذایی شببببامببل
اندازهگیری پروتئین خام ،چربی خام ،خاکسبببتر و رط ب
مطابق با رفرنس  AOACانجام شبببد (.)AOAC, 2000
کلیه محاس ات براساس میانگین  3تکرار در هر تیمار ب د.

 .2.4آنالیز پروفایل بافت ()TPA
آنالیز سنجش پروفایل باف با ا ستفاده از یک د ستگاه
باف سنج ( )Testometric-M350-10CTانجام شد .بدین
ترت یب که ای تدا یک قط عه مربعی شببب کل با قطر 30
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بین دو مرحله فشبببردگی معادل پنج ثانیه در نظر گرفته
شبببد .در انتها از طریق اطالعات خروجی دسبببتگاه باف
سببنج ،شبباخص های سببختی ،خاصبی صببم ی و قابلی
ج یدن هر یک از تیمارها محاس ب ه شببد .کلیه محاسب ات
براسبببباس میببا ن گ ین  3ت کرار در هر ت یمببار ب د
(.)Jafarpour and Gorczyca, 2008

میلیمتر و ضببخام  10میلیمتر از هر نم نه تهیه شببد.
سبببپس نم نه م رد نظر ت سبببط پرول آل مینی می (قطر
پرول  50میلیمتر) د ستگاه باف سنج به ص رت رف و
برگشبببتی در دو مرحله م رد فشبببار قرار گرف  .در این
آزم ن میزان فشببار نم نه تا 50درصببد ارتفا اولیه نم نه،
سببرع حرک آن  1میلیمتر بر ثانیه و زمان اسببتراح

جدول  -1مواد اولیه تشکیل دهنده (بر حسب درصد) در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهای و گوشت گاو

تیمارهای برگر تلفیقی
ردیف

فرم ل ترکی ات

F1

F2

F3

F4

1

س ریمی کپ ر نقرهای

70

46/6

35

23/4

2

گ ش گاو

-

23/4

35

46/6

70

3

رب گ جه فرنگی

5

5

5

5

5

4

آرد س خاری

4

4

4

4

4

5

آرد گندم

4

4

4

4

4

6

سیب زمینی

5

5

5

5

5

7

روغن آفتابگردان

7

7

7

7

7

8

ادویه

2

2

2

2

2

9

سیر

1

1

1

1

1

10

پیاز

1

1

1

1

1

11

نمک

1

1

1

1

1

*F1
*F2
*F3
*F4
*F5

F5

شامل  100درصد س ریمی کپ ر نقرهای
شامل  75درصد س ریمی کپ ر نقرهای  25 +درصد گ ش گاو
شامل  50درصد س ریمی کپ ر نقرهای  50 +درصد گ ش گاو
شامل  25درصد س ریمی کپ ر نقرهای  75 +درصد گ ش گاو
شامل  100درصد گ ش گاو (شاهد)

 .2.5ظرفیت نگهداری آب

(1)WHC

در این آزم ن نم نه ها بین یک تا دو دهم گرم از هر
نم نه ت زین گردید و بین دو ور کاغذ صافی ریزچ شمه
قرار گرفتند .وزنه استاندارد  5کیل گرمی به مدت  2دقیقه
روی آنها قرار گرف  .سپس نم نهها دوباره ت زین شدند.
درصببد آب تراوش یافته از اختالف دو وزن محاسب ه شببد.
کلیه محاس ات براساس میانگین  3تکرار در هر تیمار ب د.
در نهای ظرفی نگهداری آب نم نهها بر حسب درصد از

طریق فرم ل زیر محاس ه شد (.)Jafarpour, 2012
( ×100آب تراوش شده– WHC= )1

 .2.6ارزیابی حسی
جه بررسبببی خصببب صبببیات ارگان لپتیکی برگرهای
ت ل یدی ،از یک گروه  10نفره از ارز یاب های نیمه آم زش
دیده ( )Semi-taste Panelبا میانگین سنی  25± 3کمک
Water Holding Capacity

1
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گرفته شد .عمل سرد کردن نم نهها با ا ستفاده از روغن
مخص ص سرد کردنی (روغن آفتابگردان ،شرک بهار) در
دمای 180 ◦Cدرجه سببانتیگراد و به مدت  3دقیقه برای
هر طرف برگر صببب رت گر ف  .پس از ارا نه نم نه های
کدگذاری شده ،از افراد گروه پنل خ استه شد به هر نم نه
از عدد  0تا  5امتیاز داده شببب د و در فرمهای ارزیابی که
پیش از شببرو آزم ن در اختیارشببان قرار گرفته ب د نظر
خ د را اعالم نمایند (.)ASTM, 1969

 .2.7تجزیه و تحلیل آماری
کل یه داده ها ت سبببط آزم ن ک لمگرف-اسبببمیرن ف
نرمال سنجی شد .بعد از تحقق دو شرط اصلی آزم نهای
پارامتر یک تجز یه وار یانس یعنی همگن ب دن وار یانس و
نرمال ب دن داده ها ( ،)Zar, 1996از روش آنالیز وار یانس
یک طرفه ( )One-Way ANOVAبرای مقایسه میانگینها
و بررسی وج د یا عدم وج د اختالف معنیدار بین تیمارها
(در سطح معنی داری  )0/05ا ستفاده شد .برای تجزیه و

وی ندوز SPSS

تحل یل داده ها از نرمافزار آ ماری ت ح
نسخه  17استفاده شد .رسم نم دارها با استفاده از نرمافزار
 2010 Microsoft Office Excellص رت گرف .

 .3نتایج
 .3.1ترکیبات تقریبی (درشتمغذیها)
میزان رط ب  ،چربی ،پروتئین و خاکسبببتر برگرهای
ترکی ی (برحسببب درصببد) در جدول  2ارانه شببده اس ب .
ط ق نتایج بدسببب آمده در این بخش از پروژه ،درصبببد
ر ط ب ب در ت یمببارهببای م خ ت لف بر گر ت ل ف ی قی در
محدوده 68/11درصد برای تیمار  100( F5درصد گ ش
قرمز) تا  72/48درصبببد برای تی مار  100( F1درصبببد
سبب ریمی) قرار داشبب  .مقادیر اندازهگیری شببده از این
شاخص ،حاکی از افزایش معنیدار آن متناسب با افزایش
سهم س ریمی در فرم السی ن برگرها ب د (.)P< 0/05

جدول  -2نتایج ارزیابی ترکیب بیو شیمیایی تقریبی در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهای و گوشت گاو
پارامتر شیمیایی
()%

F1

F2

F3

F4

F5

 100درصد س ریمی

 75درصد س ریمی

 50درصد س ریمی

 25درصد س ریمی

 100درصد گ ش گاو

رط ب
پروتئین
چربی
خاکستر

72/48±0/09b
15/26 ±0/06a
5/07 ±0/13c
1/87 ±0/42c

71/97±0/18b
13/71 ±0/03b
5/45 ±0/22bc
2/04 ±0/35b

71/25±0/13b
12/56±0/12c
6/02 ±0/15b
2/07 ±0/22b

68/34±0/28a
12/08 ±0/05c
7/95 ±0/07a
2/21 ±0/15ab

68/11±0/15a
10/04 ±0/02d
8/05 ±0/03a
2/42 ±0/40a

*حروف انگلیسی غیرمشترک نشاندهنده وج د اختالف معنیدار بین میانگین دادهها در سطح  0/05اس .
*دادهها بص رت میانگین  ±انحراف معیار اس .
*ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول  1ارانه شده اس .

درصبببد چربی کل در تیمارهای مختلف برگر خام در
محدوده 5/07درصد برای ( F1برگرهای حاوی 100درصد
س ریمی) تا  8/05درصد برای تیمار  ( F5برگرهای حاوی
100درصبببد گ شببب گاو) ،مت یر ب د .بدین ترتیب که
متنا سب با افزایش سهم گ ش گاو در ترکیب برگرها ،بر
مقدار چربی آنها افزوده شببد .همچنین اختالف معنیدار
بین تیمارهای حاوی 75و  100در صد گ ش گاو با سایر

تیمارها مشاهده شد (.)P< 0/05
میزان پروتئین در تی مار های مختلف برگر تلفیقی در
محدوده  10/04درصبببد برای تیمار ( F5برگرهای حاوی
 100در صد گ ش قرمز) تا 15/26در صد برای تیمار F1
(برگرهای حاوی  100درصبببد سببب ریمی) ،قرار داشببب .
همگام با افزایش سهم گ ش گاو در فرم السی ن برگرها،
از مقدار پروتئین آن ها کاسبببته شبببد .همچنین اختالف

ارزیابی خص صیات فیزیک  -شیمیایی و حسی برگرهای ت لیدی از...

مقادیر مشبباهده شببده بین کلیه تیمارها ،به اسببتاناء دو
تیمار حاوی  50و  75درصبببد سببب ریمی ،از نظر آماری
معنیدار ب د (.)P< 0/05
کمترین و بی شترین میزان خاک ستر به ترتیب با مقدار
1/87و  2/42درصبببد در تی مار های( F1برگر های حاوی
100در صد س ریمی) و ( F5برگرهای حاوی 100گ ش
گاو) مشببباهده شبببد .اختالف معنیداری بین تیمارهای
100درصد س ریمی با سایر تیمارها ث شد (،)P< 0/05
اما اختالف معنیداری در بین سببه تیمار حاوی  50 ،75و
 25درصد گ ش گاو وج د نداش (.)P> 0/05

 .3.2ارزیابی بافت
چنانچه در جدول  3مالحظه میشببب د ،از بین کلیه
تیمارهای م رد آزم ن ،بیشببترین میزان سببختی باف به
تیمار( F5برگرهای تهیه شده از  100درصد گ ش گاو) و
کمترین میزان آن به تیمار( F1برگرهای تهیه شبببده از
 100در صد س ریمی) تعلق دارد .بر ا ساس نتایج حا صله،
افزایش سهم گ ش قرمز در فرم ال سی ن برگرها م جب

189

افزایش معنیدار سبببختی باف در آن ها شبببد .لذا ،بین
تیمارهای100و  75در صد گ ش گاو با تیمارهای 100و
 75درصببد سبب ریمی اختالف معنیدار مشبباهده گردید
( .)P< 0/05در خص ب ص شبباخص خاصببی صببم ی نیز،
بیشترین و کمترین میزان این عببامببل بببه ترتیببب در
تیمارهای ( F5برگرهای تهیه شده از 100در صد گ ش
گاو) و ( F1برگر های حاوی100درصببببد سببب ریمی)
اندازهگیری شببد .همچنین اختالف مشبباهده شببده بین
برگرهای حاوی  75و  100درصببد گ شبب گاو با سببایر
تی مار های م رد آزم ن معنیدار ب د ( .)P< 0/05از نظر
قابلی ج یدن نیز چنانچه انتظار میرف  ،افزایش سبببهم
گ شبب قرمز در ترکیب برگرها م جب افزایش میزان این
شبباخص شببد .در بین تیمارهای م رد آزم ن ،تیمار F5
(برگرهای حاوی 100درصبببد گ شببب گاو) از بیشترین
میزان قابل ی ج یدن برخ ردار ب د و تیمار( F4برگرهای
حاوی  75درصبببد گ شببب گاو) ،با سبببایر تیمارها دارای
اختالف معنیدار ب د (.)P< 0/05

جدول  -3میانگین نتایج ارزیابی کیفیت بافت در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهای و گوشت گاو
پارامتر بافتی
سختی
خاصی صم ی
قابلی ج یدن

F1

F2

F3

F4

F5

 100درصد س ریمی

 75درصد س ریمی

 50درصد س ریمی

 25درصد س ریمی

 100درصد گ ش گاو

1192/57±320/35d
412/75 ±80/35d
336/81 ±86/61d

2065/05 ±34/35c
896/95 ±121/35c
693/68 ±123/61c

2501/35 ±83/75b
1009/51 ±25/35b
769/221 ±80/35b

3228/28 ±134/35a
1232/73 ±168/35a
950/52 ±167/60a

3361/09 ±34/85a
1274/40 ±235/35a
986/54 ±135/01a

*حروف انگلیسی غیرمشترک نشاندهنده وج د اختالف معنیدار بین میانگین دادهها در سطح  0/05اس .
*دادهها بص رت میانگین  ±انحراف معیارند.
*ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول  1ارانه شده اس .

 .3.3ظرفیت نگهداری آب
نتایج مرب ط به میزان آب تراوش شده و درصد ظرفی
نگهداری آب تیمارهای مختلف برگر ترکی ی در جدول 4
قابل مشبباهده اسب  .در این پژوهش کمترین و بیشببترین
میزان ظرفی ب نگهببداری آب بببه ترتیببب در تیمببارF5
(برگرهای حاوی  100درصبببد گ شببب قرمز) با مقدار
 59/43درصبببد و تیمار( F1برگرهای حاوی  100درصبببد

س ب ریمی کپ ر نقرهای) با مقدار  77/22درصببد ،مشبباهده
شبببد .به ع ارتی با افزایش درصبببد سبببهم سببب ریمی در
فرم السبببی ن برگرها بر میزان ظرفی نگهداری آب آنها
افزوده شبببد .همچنین چنانچه در جدول قابل مشببباهده
اسببب  ،میزان این عامل در تیمار ( F5برگرهای حاوی
 100در صد گ ش قرمز) ،با سایر تیمارهای م رد آزم ن
از نظر آماری معنیدار ب د (.)P< 0/05
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جدول  -4میانگین میزان آب تراوش یافته و درصد ظرفیت نگهداری آب برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهای و گوشت گاو
تیمارهای برگر تلفیقی
پارامترهای فیزیکی

F1

F3

F2

 100درصد س ریمی

 75درصد س ریمی

آب تراوش یافته

0/22 ±0/14 b

0/24 ±0/07

ظرفی نگهداری آب ()%

77/22 ±0/53 c

b

76/24 ±0/28 c

 50درصد س ریمی
ab

F4

 25درصد س ریمی

0/36 ±0/11

ab

65/36 ±0/81 b

0/34 ±0/15

66/34 ±/87 b

F5

 100درصد گ ش گاو
a

0/43 ±0/09

59/43 ±0/57 a

*حروف انگلیسی غیرمشترک نشاندهنده وج د اختالف معنیدار بین میانگین دادهها در سطح  0/05اس .
*دادهها بص رت میانگین  ±انحراف معیارند.
*ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول  1ارانه شده اس .

 .3.4ارزیابی حسی
نتایج ارزیابی تیمارهای مختلف برگر ترکی ی در جدول
 5ارانه شده اس  .براساس نتایج بدس آمده ،در زمینه دو
شبببباخص طعم و ب  ،ت مام تی مار های م ردآزم ن دارای
امت یازات باالیی شبببد ند و اختالف معنیداری بین آن ها
مشاهده نشد( .)P> 0/05بدین ترتیب استفاده از نس های
متفاوت سبب ریمی درگ شبب گاو ،علیرغم ایجاد تفاوتهای
امت یازی ا ندک ،بردو شبببباخص طعم و ب برگر ها تاثیر
معنیداری نداش ب  .در این پژوهش ،رنگ برگرهای ت لیدی
از ص رتی بسیار رو شن در تیمار( F5برگرهای تهیه شده از
 100درصبببد سببب ریمی) ،تا رنگ قرمز تیره در تیمار F5
(برگرهای تهیه شده از  100در صدگ ش گاو) ،مت یر ب د.
اگرچه ،تیمارهای حاوی  75و  100درصببد گ ش ب گاو در

مقای سه با سایر تیمارها امتیازات باالتری ک سب کردند .اما
براساس نتایج آنالیز دادهها ،به کارگیری درصد های متفاوت
س ریمی و گ ش گاو در ساخ برگر ،تاثیر معنیداری بر
امتیاز شبباخص رنگ برگرهای ت لیدی نداش ب (.)P> 0/05
میزان مطل ب ی با ف و پذیرش کلی برگر های ت ل یدی
تح تاثیرمستقیم سهم س ریمی و گ ش گاو به کار رفته
در فرم الس بی ن آنها قرار داش ب  ،بدین ترتیب که افزایش
سهم گ ش گاو در ترکیب برگرها ،بط ر معنیداری م جب
افزایش امتیاز شببباخص های باف و پذیرش کلی در آن ها
شببد .بدین ترتیب نتایج این بخش از پروژه حاکی از برتری
این دو عامل در برگرهای حاوی  75 ،100و  50درصبببد
گ شبب گاو نسبب به برگرهای حاوی  100و  75درصببد
س ریمی ب د.

جدول -5میانگین شاخص های ارزیابی حسی در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهای و گوشت گاو
میانگین امتیازات هر تیمار (از  5امتیاز)
تیمارهای برگر تلفیقی
طعم
ب
رنگ
باف
پذیرش کلی

F1

F3

F2

F5

F4

 100درصد س ریمی

 75درصد س ریمی

 50درصد س ریمی

 25درصد س ریمی

 100درصد گ ش گاو

3/90.±1/44a
4/04.±1/06 a
3/85 ±0/42 a
3/60 ±0/76 b
3/9±0/22 b

4.±1/129
4/35±0/70 a
4/25.±1/15 a
3/6±0/84 b
3/95±0/96 b

4/2.±0/138
4/7.±0/99 a
4/35.±1/22 a
4/35 ±0/76 a
4/25±0/09 a

4/5.±0/98
4/75.±0/83 a
4/35.±0/66 a
4/45 ±0/87 a
4/45±0/56 a

4/6 ±0/47
4/85. ±0/86 a
4/5 ±0/56 a
4/5±0/93 a
4/5.±1/13 a

a

a

*حروف انگلیسی غیرمشترک نشاندهنده وج د اختالف معنیدار بین میانگین دادهها در سطح  0/05اس .
*دادهها بص رت میانگین  ±انحراف معیارند.
*ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول  1ارانه شده اس .

a

a

ارزیابی خص صیات فیزیک  -شیمیایی و حسی برگرهای ت لیدی از...

 .4بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش بببا افزایش سبببهم سببب ریمی در
فرم السبببی ن برگرها ،بط ر معنیداری بر میزان درصبببد
رط ب برگر های ت ل یدی افزوده شببببد .در ب یان ع ل
احتمالی این امر میت ان به این نکته ا شاره کرد که ع ضله
ماهی به ط ر مت سبببط حاوی درصبببد باالیی از رط ب
( 75-80درصببد آب) اس ب ( .)Razavi Shirazi, 2006از
طرفی ش ست ش ی مکرر گ ش ماهی طی فرآیند ت لید
س ریمی نیز م جب افزایش ات صال پروتئینهای گ ش با
آب و در نتیجه افزایش رط ب س ریمی نس به گ ش
ماهی شببسببته نشببده میش ب د (.)Yousefi et al., 2013
بدینترتیب میت ان چنین استن اط کرد که محت ای باالی
رط ب سببب ریمی ،بالط ع م جب افزایش میزان رط ب
فرآوردههای ت لیدی از آن میش د.
سببنجش ترکی ات درشبب م ذی در تیمارها ،نشببان
دادکه با کاهش درصببد سبب ریمی به کار رفته در ترکیب
برگرها ،بط ر معنیداری بر میزان چربی و خاکسببتر آنها
افزوده می ش د .به ط ریکه بیشترین میزان این شاخصها
در تیمار ( F5برگرهای حاوی  100درصببد گ شب گاو) و
کمترین میزان آن در تی مار ( F1برگر های حاوی 100
درصد س ریمی) ،اندازهگیری شد .از طرفی دیگر بر میزان
پروتئین در تیمارهای حاوی س ریمی افزوده شد که عل
احت ماال یی آن می ت ا ند ت لیظ پروتئین (،)Lee, 1986
حببذف چر بی ( )Jin, 2007و کببا هش م اد معببد نی
( ،)Suvanich et al., 2000در سببب ریمی حاصببببل از
ش ست ش ی گ ش ماهی با شد .در نتیجه اعمال فرآیند
شببسببتش ب م جب کاهش چشببمگیر درصببد این درش ب
م ذیهای در س ریمی (در مقایسه با مقادیر اولیه آنهادر
گ شببب چرد شبببده ماهی) میشببب د .بدین ترتیب عل
کاهش سهم چربی و خاکستر برگرهای حاوی  100و 75
درصبببد سببب ریمی را میت ان متاثر از درصبببد پایین این
ترکی ات در س ریمی ن س به گ ش گاو دان س  .نتایج
بدس آمده در این بخش از پژوهش ،قابل مقایسه با نتایج
مطالعه نعمتی و همکاران پیرام ن ت لید برگرهای ترکی ی
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از سببب ر یمی مبباهی کپ ر معم لی و گ شبببب گبباو
( ،)Nemati et al., 2009ه م چ ن ین پژو هش مرادی و
هم کاران در زمی نه ت ل ید برگر های تلفیقی از سببب ریمی
ماهی کلیکا و گ ش مرغ ( ،)Moradi et al., 2013اس .
مطل بی باف  ،یکی از ع امل ا صلی در جه پذیرش
فرآورده غذایی از سبب ی مصببرفکننده اسبب  .از این رو
سنجش باف یکی از مهمترین شاخصهای فیزیکی جه
بررسبببی کیف ی م اد غذایی اسبببب  .در این پژوهش،
شببباخص های بافتی برگرهای تلفیقی شبببامل سبببختی،
خاصبی صببم ی و نیز قابلی ج یدنی م رد بررسببی قرار
گرف  .نتایج این ارزیابی نشببان داد که با افزایش درصببد
سهم س ریمی در فرم السی ن برگرها ،بط ر معنیداری از
میزان شباخصهای مذک ر کاسبته میشب د .شباخصهای
بافتی م اد غذایی تح تاثیر مسبببتقیم ترکیب شبببیمیایی
آن ها قرار دارد .کاهش درصبببد رط ب  ،م جب کاهش
فاصببله بین م لک لی در پروتئینهای تشببکیل دهنده ماده
غذایی خ اهد شد و این امر زمینه ساز ت شکیل پ ندهای
متقابل جدید در ساختار پروتئینی فرآورده میگردد .بدین
ترت یب کاهش رط ب در ماده غذایی م جب افزایش
سبببختی باف و نیز افزایش قابلی ج یدنی آن میشببب د
( .)Bayram and Bozkurt, 2000از سبب ی دیگر شبب اهد
علمی حاکی از این اسبب که میزان چربی اثرمسببتقیم بر
باف فراورده دارد .بدین معنا که افزایش محت ای چربی
ماده غذایی م جب به د شاخص های بافتی نظیر سختی
و قابلی ج یدن آن میشبب د ( .)Garcia et al., 2007در
نتیجه رط ب باالتر و چربی کمتر برگرهای حاوی درصببد
باالی س ریمی ( 100و  75در صد) میت اند ت جیهکننده
عل کاهش پارامترهای سختی ،خاصی صم ی و قابلی
ج یدن در تیمارهای مذک ر باشد .همچنین محت ای باالی
باف پی ندی گ شبب گاو در مقایسببه با گ شبب ماهی را
میت ان بعن ان علل دیگر بروز این شبببرایط در نظر گرف
( .)Yousefi et al., 2013در تحقیق م رفی و هم کاران
( ،)Murphy et al., 2004در زمینه ت لید سبب سببیس از
ن س های متفاوت س ریمی و گ ش و پژوهش مرادی و
همکبباران ( ،)1392در زم ینببه ت لیببد برگر تلفیقی از
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نسببب های متفاوت گ شببب مرغ و ماهی کیلکا ،نتایج
مشببابهی بدسبب آمد .در مطالعات ف همگام با افزایش
درصبببد گ شببب ماهی در فرم السبببی ن فرآورده ،میزان
سبببختی و بط ر کلی مطل بی بافتی آن کاهش پیدا کرد
که با نتایج باف سنجی این پژوهش همخ انی دارد.
برا ساس نتایج این بخش از تحقیق افزودن ن س های
متفاوت از س ریمی و گ ش گاو در فرم ال سی ن برگرها
م جب بروز ت ییرات معنیدار در میزان ظرف ی نگهداری
آب آنها می ش د .محا س ه مقدار آب تراوش یافته رو شی
غیرم ستقیم جه اندازهگیری ظرفی نگهداری آب ا س .
مقادیر باالتر این شاخص بیانگر ظرفی نگهداری آب کمتر
اسببب  .ن تایج م طال عات مت عددی م ین افزایش ظرف ی
نگهداری س ریمی ماهیان در مقایسه با میزان این شاخص
در گ ش چرد شده آنها اس  .فرآیند شستش در فرایند
ت ل ید سببب ریمی ،م جب حذف بخش قا بل ت جهی از
پروتئین های سببببارک پالسبببم یک و درصببببد کمی از
پروتئینهای می فی ریالر میشبب د .بنظر میرسببد که ابن
فرآیند علیرغم کاهش غلظ کلی پروتئین گ شب ماهی،
از طریق ت لیظ پروتئین های می فی ریالر م جب به د
ظرفی ب نگهببداری آب در گ شبببب مبباهی میشببب د
(.)Chaijan and Benjakul, 2006براسبباس نتایج مطالعه
رحمانی و همکاران پیرام ن ت لید سبب سببیس از گ شبب
چرد شده و س ریمی ماهی ،فرآیند شستش بط ر م ثری
م جب افزایش ظرفی نگهداری آب در سببب سبببیسهای
ت ل یدی شبببد ( .)Rahmanifar et al., 2012در پژوهش
جعفرپ ر و همکاران نیز افزایش درصد سهم س ریمی کپ ر
معم لی به گ شببب قرمز بط رمعنیداری م جب افزایش
ظر فی ب ن گهببداری آب بر گرهببای ت لیببدی شببببد
( ،)Jafarpour et al., 2015که با ن تایج این م طال عه هم
راستا اس .
در مطالعات علمی پیرام ن ت ل ید م اد غذایی ،ارز یابی
حسی از اهمیتی ویژه برخ ردار اس و شرط اصلی جه
ت ل ید گسبببترده یک ماده غذایی و اطمی نان از مق ل ی
حسبببی آن در بین مصبببرفکنندگان به شبببمار می آید.
براسببباس نتایج این بخش از پروژه ،کلیه تیمارها از نظر
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شاخصهای طعم و ب امتیاز باالیی ک سب نم دند و از این
نظر تفاوت معنیداری بین آنها مشاهده نشد .عل اصلی
این نتیجه را میت ان به کارآمدی سببیکل شببسببتشبب در
فرآیند ت لیدس ب ریمی نس ب داد .فرآیند مذک ر از طریق
جداسبببازی و دفع بخش اعظم ترکی ات م لد طعم و ب
محل ل در آب،م جب از د س رفتن سهم بسزایی از طعم
و مزه خاص ماهی شببببد و در ن ها ی منجر به ت ل ید
فرآوردهای بدون طعم و ب شبببد .از سببب ی دیگر به نظر
میر سد که ما سک طعم و ب ی خاص ماهی ب سیله م اد
معطر م ج د در فرم ال سی ن برگرها نظیر پ در سیر ،پیاز
،آویشببن و ادویهجات دیگر عامل احتمالی بروز نتیجه ف
باشد.
چنانچه پی شتر ا شاره شد رط ب پایین و محت ای باال
باف پی ندی و نیز چربی کل گ شبب گاو در مقایسببه با
گ شبببب ماهی ،م جب به د خ اص بافتی فرآورده و
ایجادیک خاصببی ج یدنی مطل ب در آنها میشبب د .به
نظر میرسببد که این عامل عل احتمالی بروز اختالف در
امتیاز شاخص باف برگرهای ت لیدی باشد.
از نظر شببباخص رنگ تفاوت معنیداری بین تیمارها
مشبباهده نشببد .بااین وج د تفاوت امتیازی اندک م ج د
بین تی مار ها حاکی از مطل ب ی باالتر برگر های حاوی
در صد بی شتر گ ش قرمز ا س  .ش ست ش مکرر گ ش
ماهی در فرآیند ت لید سببب ریمی م جب از دسببب رفتن
مقدار قابل ت جهی از رنگدانههای عضله ماهی می ش د .در
نتیجه سببب ریمی ت لیدی یک فرآورده کامال سبببفید رنگ
اس ب  .رنگ روشببن س ب ریمی بالط ع م جب تاثیر بر رنگ
فرآورده های ت ل یدی از آن دارد .از طرفی بخش ع مده
برگرهای عر ضه شده در بازار م صرف را هم رگرهای تهیه
شبببده از گ شببب قرمز تشبببک یل میدهند .،رنگ م رد
انتظببار برای یببک برگر مطل ب ،از نظر بسبببیبباری از
مصبرفکنندگان این ن فرآوردههای گ شبتی ،رنگ قرمز
تیره اسببب  .بدین ترتیب امکان تطابق یاعدم تطابق رنگ
برگرهای ت لیدی با رنگ م ردانتظار وج د نداش .
امتیاز شببباخص مطل بی کل در حقیق میانگینی از
امتیازات سببایر شبباخصهای حس بی م رد ارزیابی شببامل:
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با ت جه به نتایج این پژوهش ب یژه نتایج بخش ارزیابی
 چنین استن اط میگردد که س ریمی کپ ر نقرهای،حسی
 جه،از قابلی الزم جه اسبببتفاده ت ام با گ شببب گاو
 بدینترت یب با. ت ل ید برگر های تلفیقی برخ ردار اسببب
جایگزین نم دن بخش بی از محت ای گ ش ب گاو برگرها با
سببب ریمی کپ ر نقرهای میت ان ضبببمن ت لید محصببب لی
 گامی م ثر در جه، سبببالم و مقرون به صبببرفه،جد ید
 در این. افزایش سببرانه مصببرف آبزیان در کشب ر برداشب
 در صد س ریمی50  و75  برگرهای تلفیقی حاوی،را ستا
 در کل یه،کپ ر نقرهای علیرغم ت فاوت های امت یازی ا ندک
 ب یژه از لحاظ ویژگیهای حسی،شاخصهای م رد بررسی
می ت انند از مطل ب ی باالیی برخ ردار باشبببند و بعن ان
.تیمارهای منتخب به بازار مصرف معرفی ش ند

... شیمیایی و حسی برگرهای ت لیدی از- ارزیابی خص صیات فیزیک

 در، براساس نتایج این مطالعه.  رنگ و باف اس،  ب،طعم
زمی نه مطل ب کل اختالف معنیداری بین تی مار های
 درصبببد گ شببب گاو با سبببایر تیمارها100  و75 حاوی
مشبباهده شببدکه عل آن مطل بی باالتر برگرهای حاوی
.نس باالتر گ ش چرد شده گاو نس به س ریمی ب د
،نتیجهای که در ارزیابی مجزاء هر یک از شاخصهای طعم
 در حال. باف و رنگ برگرها نیز قابل مشببباهده ب د، ب
،حا ضر مر س مترین ن برگر هی م ج د در بازار م صرف
 ذهنی ارزیابان، لذا.برگرهای ت لیدی از گ شببب قرمزند
هم رگر بیشبببتر معط ف بببه خ اص حسبببی مطل ب
 بدین ترت یب چنین بنظر. م ردانت ظار از یک برگراسببب
میرسد که یکی از علل اصلی تفاوتهای امتیازی مشاهده
 پیش زمینه ذهنی ارزیابان،شببده در این بخش از پژوهش
.از فرآورده های گ ش قرمز باشد
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