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  به نام خدا

  معاونت پژوھش وفن آوری 
  منشور اخالق پژوھش

واره  الم محضرخداست وھم ه ع ن ک ه اي اد ب با ياری از خداوند سبحان واعتق
ژوھش و  د دانش و پ ام بلن ه منظور پاس داشت مق ناظر براعمال انسان و ب
ری ،  دن بش گ وتم تالی فرھن گاه دراع اه دانش ت جايگ ه اھمي ر ب نظ
مادانشجويان واعضاء ھيأت علمی واحدھای دانشگاه آزاد اسالمی متعھد می 
رارداده وازآن  د نظر ق ام فعاليت ھای پژوھشی م ر را درانج گرديم اصول زي

  :تخطی نکنيم 
تالش درراستای پی جويی حقيقت و و فاداری به آن : اصل حقيقت جويی  -١

 .ودوری ازھرگونه پنھان سازی حقيقت 
وق  -٢ ت حق ل رعاي گران و : اص وق پژوھش ل حق ت کام ه رعاي زام ب الت

 .وسايرصاحبان حق ) انسان ، حيوان ونبات (پژوھيدگان 
تعھد به رعايت مصالح ملی ودرنظر داشتن : اصل مالکيت مادی ومعنوی  -٣

 .پيشبرد وتوسعه کشور درکليه مراحل پژوھش 
ی  -۴ ی و درنظر داشتن پيشبرد : اصل منافع مل ه رعايت مصالح مل د ب تعھ

 .سعه کشور درکليه مراحل پژوھش وتو
ت  -۵ اف وامان ت انص ل رعاي داری : اص ه جانب اب ازھرگون ه اجتن د ب تعھ

 .غيرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجھيزات ومنابع دراختيار 
راد ، : اصل راز داری  -۶ ه اف ات محرمان رار واطالع يانت ازاس ه ص د ب تعھ

 .سازمان ھا وکشوروکليه افراد ونھادھای مرتبط با تحقيق 
رام اص -٧ ات : ل احت ام تحقيق ا درانج ت ھ ا وحرم ريم ھ ت ح ه رعاي د ب تعھ

 . ورعايت جانب نقد وخودداری ازھرگونه حرمت شکنی 
ه : اصل ترويج  -٨ ال آن ب ات وانتق ايج تحقيق تعھد به رواج دانش واشاعه نت

 .ھمکاران  علمی و دانشجويان به غير ازمواردی که منع قانونی دارد 
ت  -٩ ل برائ ه ب: اص زام ب ه ای الت ر حرف ار غي ه رفت ويی از ھرگون ت ج رائ

واعالم موضع  نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوھش ر ابه شائبه ھای 
 .غيرعلمی می آاليند 
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 اسالمی آزاد دانشگاه
 تحقيقات و علوم واحد             

 نامه پايان يا رساله اصالت تعھدنامه
تاريخ  در که شيالت  رشته در دکتري تخصصی مقطع آموخته دانش شکرابی سيدپژمان حسينی اينجانب

مطالعه برخی خواص فيزيکوشيميايی، ميکروبی و حسی "عنوان  تحت خود رساله از  1392/12/05
نگھداری شده در شرايط انجماد ) Atrobucca nibe(سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان سياه 

)Cºشوم بدينوسيله متعھد می ام نموده دفاع عالیو درجه  ۵٠/١٩نمره  کسب با" )-١٨: 
 از دستاوردھاي که مواردي ودر بوده اينجانب توسط شده انجام و پژوھش تحقيق حاصل اين رساله)  1

 ورويه مطابق ضوابط ام، نموده استفاده...) و مقاله کتاب، نامه، پايان از اعم(ديگران  وپژوھشی علمی
 .ام درج کرده و ذکر مربوطه درفھرست را آن مشخصات وساير استفاده مورد منبع نام موجود،

ھا و درساير دانشگاه )باالتر تر ياپائين سطح، ھم(تحصيلی  مدرك ھيچ دريافت براي قبالً  رساله اين)  2
 .است نشده ارائه عالی آموزش مؤسسات

 ثبت کتاب، چاپ از اعم برداريبھره ھرگونه و استفاده قصد تحصيل، از فراغت از بعد چنانچه)  3
 اخذ را مربوطه مجوزھاي واحد پژوھشی معاونت حوزه از باشم، داشته نامه پايان اين از ...  اختراع و

  .نمايم
واحد  و پذيرممی را ازآن ناشی عواقب شود، ثابت فوق موارد خالف زمانی مقطع ھر در چنانچه)  4

مدرك  ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق اينجانب با است مجاز دانشگاھی
 .داشت نخواھم ادعايی گونه ھيچ امتحصيلی

 :خانوادگی ونام نام                                                   
  شکرابیسيدپژمان حسينی                                                  

  :امضاء و تاريخ                                                     
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  دانشگاه آزاد اسالمی
 تحقيقات و علوم واحد

  دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی، گروه شيالت
 (Ph.D)رشته شيالت  دکتري رساله

  
 :عنوان

مطالعه برخی خواص فيزيکوشيميايی، ميکروبی و حسی سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان سياه 
)Atrobucca nibe (نگھداری شده در شرايط انجماد )Cº١٨ -(  

  
  
  
 :راھنما استادان

  سيد ابراھيم حسينی دکتر
  مھدی سلطانی دکتر

  
  
  
 :مشاور استادان

  ابولقاسم کمالی دکتر
 نسب تورج ولی دکتر

  
  
  
  
  
 :نگارش

  سيد پژمان حسينی شکرابی
  
  
  
  
  
  1392 زمستان 
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  :سپاسگزاری
  

گاھم است و توفيق انجام اين تحقيق را به من  کران خداوند متعال را که يگانه تکيهشکر و سپاس بی
  . اعطاء نموده است

اساتيد راھنما گرامی جناب آقايان دکتر سيد ابراھيم حسينی و دکتر مھدی سلطانی که اگر  -
 .رسيد نمیھای اين دو بزرگوار نبود، اين مھم به سرانجام  ھا و ھماھنگی ھا، کمک راھنمايی

نسب که از ھيچگونه اساتيد مشاور گرامی جناب آقايان دکترابولقاسم کمالی و دکترتورج ولی -
 .رھنمود و ياری دريغ ننمودند

آقايان مھندس زجاجی، مھندس عصاره، مھندس فتحعليان، مھندس توتونچی، مھندس  -
يی، ھای صنايع غذاسيدجوادی و مھندس محسنيان به ترتيب مسئولين آزمايشگاه

بيوتکنولوژی، شيالت، علوم دامی، باغبانی و بيولوژی دريا مجتمع آزمايشگاھی دانشگاه 
 .نمايم آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تھران صميمانه تشکر و قدردانی  می

از دانشکده علوم و صنايع غذايی، دانشگاه ايالتی اورگان جھت  Jae W. Parkآقای پروفسور  -
 .ھای آزمايشگاھیروش مشاوره و ارائه برخی

طور مستقيم و ھا و افرادی که در به ثمر رساندن اين اثر بهھا، دانشگاهوسيله از سازمانبدين -
اند، مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز نموده و پيشاپيش از تمامی غيرمستقيم نقش داشته

  .طلبم ھا از قلم افتاده پوزش می کسانی که نام آن
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  :تقديم

  
عنوان کمترين سپاس تقديم به به 

  مادر و پدرم
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    تحقيق کليات: اول فصل
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 نحوه امتيازدھی در آزمون تاکردن ٢-٣جدول 

..............................................................................................  
٣٩  

  ۴٧  ......................................... تغييرات پارامترھای رنگ سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف ١-۴جدول 
  ۵٢  ....................................... ھای ژل سوريمیآزمون تاکردن نمونهاثر نگھداری در شرايط انجماد بر  ٢-۴جدول 
ھای مختلف سوريمی در طول نگھداری در نمونه SEMوتحليل تصاوير تغيير پارامترھای حاصل از تجزيه ٣-۴جدول 

  .......................................................................................................................... شرايط انجماد
۵۵  

  ۶١  ... شده و سوريمی ماھی شوريده دھان سياهچرخپروفايل اسيدھای چرب شناسايی شده در گوشت ۴-۴جدول 
ھای منجمد طی نگھداری در ھدونيک فينگرھای ماھی توليد شده از سوريمیامتيازدھی حسی به روش  ۵-۴جدول 

  .......................................................................................................... )-Cº١٨(شرايط انجماد 
۶٧  
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 نمودارھا فھرست
  صفحه شماره    عنوان

  ۴۶  ................................... ھای سوريمیتأثير نگھداری در شرايط انجماد روی شاخص سفيدی نمونه ١-۴نمودار 
  ۴٨  ............................. )-Cº١٨( ھای سوريمی در شرايط انجمادتغيير در ظرفيت نگھداری آب نمونه ٢-۴نمودار 

تغييرات قدرت تشکيل ژل توليد شده از سوريمی ماھی شوريده دھان سياه واجد مواد محافظ سرمايی  ٣-۴نمودار 
  ۵٠  .................................................................................................) -Cº١٨( مختلف در شرايط انجماد

ھای ژل تھيه شده از سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف وبت تحت فشار نمونهتغييرات درصد رط ۴-۴نمودار 
  ۵۴  ......................................................................................  )-Cº١٨( نگھداری شده در شرايط انجماد

  ۶٢  ........ )-Cº١٨(نگھداری شده در شرايط انجماد  ھای سوريمیتغييرات محتويات پروتئين در نمونه ۵-۴نمودار 
  ۶٣  ................... )-Cº١٨(ھای سوريمی در دوره نگھداری در شرايط انجماد محتويات خاکستر نمونه ۶-۴نمودار 
  ۶٣  ........ )-Cº١٨(ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجماد تغييرات محتويات رطوبت در نمونه ٧-۴نمودار 
  ۶۴  ............... )-Cº١٨(ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجماد در نمونه pHتغييرات شاخص  ٨-۴نمودار 

  ۶۵  .................. ماه نگھداري در سردخانه ۶ھای سوريمی در مدت تغييرات بازھاي ازته فرار در نمونه ٩-۴نمودار 

  ۶۶  ..... ماه نگھداري در سردخانه ۶ھای سوريمی طی مدت در نمونه تغييرات شاخص تيوباربيتوريک ١٠-۴نمودار 
  ۶٨  ..........) -Cº١٨(ھای سوريمی طی نگھداری در شرايط انجماد رفته در نمونهمقدار وزن از دست ١١-۴نمودار 
در شرايط ) ماه(ھای سوريمی طي دوره نگھداري ھاي مزوفيل ھوازي نمونهتغيير در تعداد کل باكتري ١٢-۴نمودار 
  ٧٢  ..............................................................................................................................) -Cº١٨( انجماد

شرايط در ) ماه(ھای سوريمی طي دوره نگھداري ھاي سرمادوست نمونهميزان تغييرات مجموع باكتري ١٣-۴نمودار 
  ٧٣  .............................................................................................................................. )-Cº١٨( انجماد

- Cº١٨(ھای سوريمی در طول دوره نگھداری ھای محلول در نمک نمونهدرصد تغييرات مقدار پروتئين ١۴-۴نمودار 
( ...................................................................................................................................................  ٧۴  
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 اشکال فھرست
  صفحه شماره    عنوان
  ۵  ................................................................ دريای عمانماھی شبه شوريده دھان سياه صيد شده در  ١-١شکل 
  ٧  ..................................................... الگوی پراکنش گوشت سياه در مقطع عرض ناحيه شکم ماھيان ٢-١شکل 
 ساختار شماتيک مولکول ميوزين ٣-١شکل 

.................................................................................................  ٩  

  ١١  ................................... ھای يخ روی يک مولکول پروتئيناثر احتمالی از انجماد و تشکيل کريستال ۴-١شکل 
  ١۴  .............................................................................. جمع شدنطرح شماتيک دناتوره شدن در اثر  ۵-١شکل 
  ٢۵  .................... ھای کوچک شکم خالی آماده جھت توليد سوريمی ماھيان شوريده دھان سياه با اندازه ١-٣شکل 
  ٢٧  ........................................................ سياه نمودار جريان فرآيند توليد سوريمي ماھي شوريده دھان ٢-٣شکل 
  ٢٩  ..............دستگاه آناليز بافت جھت ارزيابی خصوصيات بافت ژل سوريمی ماھی شوريده دھان سياه  ٣-٣شکل 
  ................. سازی ژل سوريمی ماھی شوريده دھان سياهمنحنی تيپيک نيرو به زمان دو مرحله فشرده ۴-٣شکل 

٣١  

  ٣٢  ............................ مراحل تصويربردای الکترونی جھت بررسی ارزيابی ريزساختار سوريمی منجمد ۵-٣شکل 
  ٣٣  .......... جھت تجزيه و تحليل تصاوير ميکروسکوپ الکترونی ImageJنمايی از محيط کار نرم افزار  ۶-٣شکل 
  ٣۵  ........................ پروفايل اسيدھای چرب گوشت و سوريمی ماھی شوريده دھان سياهمراحل تعيين  ٧-٣شکل 
  ٣٨  ................... ھای منجمد ماھی شوريده دھان سياه جھت ارزيابی حسیتھيه فينگر ماھی از سوريمی ٨-٣شکل 
  ٣٩  ........................ آناليز ساختار بافتفينگر ماھی تھيه شده از سوريمی منجمد در حال انجام آزمايش  ٩-٣شکل 
  ۴٠  .................................... نحوه انجام آزمون تاکردن ژل کامابوکو سوريمی ماھی شوريده دھان سياه ١٠-٣شکل 
  ۴٣  .......... ھای محلول سوريمی ماھی شوريده دھان سياهتشکيل کمپلکس بين معرف بيوره و پروتئين ١١-٣شکل 
ژل توليد شده از سوريمی ماھی شوريده دھان سياه واجد مواد ) مترميلی(و فاصله نفوذ ) گرم(نيروی نفوذ  ١-۴شکل 

  ۴٩  .................................................................................... محافظ سرمايی مختلف در شرايط انجماد
ھای  پيوستگی آناليز ساختار بافت ژل نمونهو بھم) گرم( ٢-، سختی)گرم( ١-تغييرات فاکتورھای سختی ٢-۴شکل 

  ۵١  ...........................................................................................) -Cº١٨(سوريمی در طول نگھداری 
آناليز ) گرم(و قابليت جويدن ) گرم(، خاصيت صمغی )مترميلی(ی تغييرات فاکتورھای قابليت ارتجاع ٣-۴شکل 

  ۵٣  ......................................................... )-Cº١٨(ھای سوريمی در طول نگھداری ساختار بافت ژل نمونه
ھای مختلف سوريمی  نمونهاز ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر ) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۴-۴شکل 

  ۵۶  ............................................) ۵٠×نمايی بزرگ(در زمان صفر و ماه دوم نگھداری در شرايط انجماد 
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 اشکال فھرست
  صفحه شماره    عنوان
مختلف سوريمی  ھای از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۵-۴شکل 

  ۵٧  ............................................... )۵٠×نمايی بزرگ(در ماه چھارم و ششم نگھداری در شرايط انجماد 
ھای مختلف سوريمی از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۶-۴شکل 

  ۵٨  ........................................ )١٠٠٠×نمايیبزرگ(شرايط انجماددر زمان صفر و ماه دوم نگھداری در
ھای مختلف سوريمی از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ٧-۴شکل 

  ۵٩  ........................................... )١٠٠٠×نمايی بزرگ(در ماه چھارم و ششم نگھداری در شرايط انجماد 
  ۶٠  ..................... شده و سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان سياهچرخترکيبات شيميايی گوشت ٨-۴شکل 
  ۶٢  .......................................... ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجمادتغييرات چربی در نمونه ٩-۴شکل 
ھای فينگر  پيوستگی آناليز ساختار بافت نمونهو بھم) گرم( ٢-، سختی)گرم( ١-تغييرات فاکتورھای سختی ١٠-۴شکل 

  ٧٠  ........................................................................................) - Cº١٨(ماھی در طول نگھداری 
آناليز ) گرم(و قابليت جويدن ) گرم(، خاصيت صمغی )مترميلی(ارتجاعی تغييرات فاکتورھای قابليت  ١١-۴شکل 

  ٧١  .......................................................) -Cº١٨(ھای فينگرماھی در طول نگھداری ساختار بافت ژل نمونه
  ٧۵  ......... شوندگیظرفيت کفھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص ماه نمونه ۶اثر نگھداری  ١٢-۴شکل 
  ٧۵  ...................... ھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص پايداری کفماه نمونه۶اثر نگھداری  ١٣-۴شکل 
  ٧۶  .............شوندگی  ھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص امولسيونماه نمونه ۶اثر نگھداری  ١۴-۴شکل 

    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    

  

   



16 

 

  چکيده

- به عنوان يک ذخيره جديد و ارزشمند در آب) Atrobucca nibe(شبه شوريده دھان سياه  ماھی
صورت دستی به ھای غيربازاری اين ماھیدر اين تحقيق از اندازه. گرددھای دريای عمان تلقی می

درنھايت تغييرات خصوصيات سوريمی تھيه شد، مواد محافظ سرمايی مختلف به آن افزوده شد و 
) - Cº١٨(ھای سوريمی و ژل کامابوکو در شرايط انجماد فيزيکوشيميايی، ميکروبی و حسی نمونه

تيمارھای اين تحقيق شامل نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . ماه ارزيابی شد ۶به مدت 
 Tccظ سرمايی تجاری يا ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی شامل مواد محافو نمونه) شاھد(
صمغ % ١، )Ttg(کتيرای ايرانی % ١، )فسفات تری سديم% ٣/٠+ سوربيتول%۴+ساکارز% ۴(

صورت  به) Twpc(کنسانتره پروتئين آب پنير % ١و ) Tcs(کيتوزان % ١، )Txg(زانتان 
ای ھنتايج حاصله نشان داد که شاخص سفيدی و درجه روشنايی در تمام نمونه. وزنی بودند/وزنی

به ) - ١٨±Cº٢(سوريمی حاوی مواد محافظ سرمايی مختلف در طول نگھداری در شرايط انجماد 
که اين کاھش در نمونه شاھد با شدت بيشتری از  طوری به. صورت تدريجی کاھش يافت

ظرفيت نگھداری آب در تمام تيمارھا ). >٠۵/٠p(ادامه يافت  ٢١/۵۴±٠۶٧/٠به  ۶١/٠٨±١٣١/٠
ترين ظرفيت نگھداری آب ی نسبت به زمان صفر کاھش داشته و کمماه نگھدار ۶در طی 

و  Tcsدر سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی و بيشترين آن به ترتيب در تيمارھای ) گرم/گرم(
Twpc  ٠۵/٠(بدست آمدp< .(ترين شاخص نيروی نفوذ به ترتيب در تيمارھای کمTxg 

 - Cº١٨ماه نگھداری در  ۶در طی ) گرم ٢۶٣/١۶±۵٠/٢٧١( Tcو ) گرم ٠٠/١۶۶±۶٢٧/٢٢(
، با اندک تغييرات باالترين شاخص نيروی نفوذ را Twpcکه تيمار  ، درحالی)>٠۵/٠p(بدست آمد 
ماه از نگھداری شاخص سختی در تيمار شاھد با  ۶پس از گذشت ). >٠۵/٠p(نشان داد 

يمارھای حاوی ، درحالی که ت)>٠۵/٠p(گرم با شدت بيشتری کاھش يافته  ٩۵٧/١۴۴±۵٠/١۵١۴
گرم و کيتوزان با  ۵٠/٢٧٠٨±۴٧٧/٣٧مواد محافظ سرمايی کنسانتره پروتئين آب پنير با 

انجماد سبب کاھش نتايج ). >٠۵/٠p(گرم به ترتيب بھترين اثر را داشتند  ٠٧٠/١٧۶±۵٠/٢٣٠٨
طی  Tccو  Twpc ،Tcsھا شده اما بھترين نتايج به ترتيب در تيمارھای آزمون تاکردن تمام نمونه

ھای سوريمی در رطوبت تحت فشار ژل کامابوکو نمونه). >٠۵/٠p(مدت نگھداری حاصل شد 
ھا در شرايط انجماد اتصال عرضی بين با گذشت نگھداری نمونه. طول دوره نگھداری افزايش يافت

با بزرگ نمايی ) Tc(ھای ميوفيبريل شروع به شکستن کرده که اين پديده در تيمار شاھد پروتئين
ھای گونال ريز ساختار تمام نمونهبا گذشت زمان نگھداری، تعداد پلی. تر بودمحسوس ١٠٠٠×

نگھداری در شرايط انجماد . ھا افزايش يافتآن) µm2(کاھش و مساحت ) mm2عدد در (سوريمی 
ميزان مجموع بازھاي . شد pHماه سبب کاھش ميانگين درصد رطوبت، پروتئين خام و  ۶در طول 

که ميانگين طوریھای سوريمی در سردخانه داراي روند افزايشی بوده، بهنيتروژنی فرار در نمونه
گرم در صد گرم  ميلی ۴-۵٠/۵در حدود ) زمان صفر(ھای تازه توليد شده اين شاخص در نمونه

 Tcھای خود در نمونه نمونه بوده که با گذشت دوره نگھداری در سردخانه به حداکثر مقدار
) گرم در صد گرم نمونه ميلی ٨٨/٧±۴۶٧/٠( Txgو ) گرم در صد گرم نمونه ميلی ٩٣/٧±۴٠٠/٠(

با گذشت زمان نگھداری ). >٠۵/٠p(نسبت به ساير تيمارھا رسيد ) <٠۵/٠p(بدون اختالف آماری 
ايش در تيمار فاقد ماده شاخص تيوباربيتوريک اسيد در تمامی تيمارھا افزايش يافته و البته اين افز

ھای ارزيابی حسی در خصوص ويژگی). >٠۵/٠p(محافظ سرمايی با شدت بيشتری صورت گرفت 
ھای سوريمی منجمد فينگرھای ماھی تھيه شده از نمونه) رنگ، بو، بافت و مقبوليت کلی(کيفی 
کيفيت آن  ماه بيانگر کاھش ۶شوريده دھان سياه طی نگھداری در سردخانه به مدت شبه ماھی 
، Twpcکه پس از گذشت مدت نگھداری باالترين امتيازھا به ترتيب در تيمارھای   درحالی. است
Tcs  وTcc  ٠۵/٠(مشاھده شدp< .(رفته در ھنگام پخت در تيمار شاھد باالترين مقدار وزن از دست

رامترھای در اين مطالعه ھمبستگی خطی و مثبتی بين تغييرات کاھشی پا). >٠۵/٠p(محاسبه شد 
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ھای فينگر ماھی در طی سختی دستگاه آناليز ساختار بافت و امتيازات ارزيابی حسی بافت نمونه
بيشترين ميزان كل بار باكتري در روزھاي پاياني دوره ). r=٨٩٩/٠(مدت نگھداری مشاھده شد 

ھا مونهھاي سرمادوست نتعداد باکتري). >٠۵/٠p(نگھداري و كمترين آن در روز صفر مشاھده شد 
ماه نگھداری در حدود  ۶بوده که با گذشت زمان  ٢/۵-٧/٢ LogCFU/gدر زمان صفر در محدوده 

ھای فرم طی مدت نگھداری در نمونهھای کلیدر اين مطالعه باکتری. برابر افزايش يافت ٢
ھای باکتری(داری بار ميکروبی  سوريمی حاوی کيتوزان به طورمعنی. سوريمی مشاھده نشدند

). >٠۵/٠p(تری نسبت به ساير تيمارھا در طول مدت نگھداری نشان داد  کم) فيل و سرمادوستمزو
ھای محلول در نمک در تمام تيمارھا در طول دوره انجماد ميزان درصد قابليت استخراج پروتئين

کمترين و در % ٧۴/۴۵±١٧۶/٠اين روند کاھشی در تيمار واجد کيتوزان با . روند کاھشی داشت
شوندگی، پايداری کف و ظرفيت کف). >٠۵/٠p(بيشتر بود %) ٩٢/٢٩±٢٢۴/٠(شاھد تيمار 

 ۶داری در دو زمان صفر و  ھای سوريمی به طور معنی شوندگی نمونهھمچنين ظرفيت امولسيون
اگرچه مواد ). >٠۵/٠p(وجود داشت  Tcماه ششم  نگھداری کاھش يافت و بيشترين کاھش در تيمار 

ھا موفق بوداند اما مواد قندی برای در محدود کردن دناتوراسيون پروتئينمحافظ سرمايی تجاری 
از . پسندند، مناسب نيست بيماران ديابتی يا کسانی که طعم شيرين و مواد غذايی با کالری باال را نمی

محسوب نمود که % ١توان کنسانتره پروتئين آب پنير و کيتوزان در سطح رو جايگزين آن را می اين
ھای ميوفيبريل سوريمی مدت نگھداری محافظت مناسب و چه بسا بيشتری از پروتئين در طول
  .نشان دادند

  شوندگی، انجمادسوريمی، شبه شوريده دھان سياه، آناليز بافت، قابليت ژل: ھاکليدواژه
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  کليات تحقيق: فصل اول
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  سياهبرداری اقتصادی از ماھی شبه شوريده دھان  بيوماس و بھره ١-١

ھای در اقيانوس ھند و آب) Sciaenidaeخانواده (گونه از شوريده ماھيان  ۴۵تا کنون نزديک به 
در اين ميان، ذخاير ارزشمند و بکری از ماھی ). Druzhinin, 1971(اطراف آن گزارش شده است 

عمق بيش  تا) Atrobucca nibe )Jordan and Thompson, 1911سياه با نام علمی  دھان شبه شوريده
متر در شمال غرب دريای عمان شناسايی شده که اين گروه از ماھيان ھمزمان با فانوس  ٢٠٠از 

در گذشته مقدار صيد اين ماھی ). ١٣٩٠نسب، ولی(شوند  ماھيان در ترکيب صيد ضمنی صيد می
ساير ھای شوريده گردآوری و تحت عنوان گرمسيری در آمار صيد دريای عمان ھمراه با ساير گونه

اما در چند سال اخير به دليل اھميت خاصی که اين ماھی پيدا . گرديد شوريده ماھيان گزارش می
تن  ۵٠۵به  ١٣٩١ميزان صيد اين ماھی در سال  . شود کرده است، آمار صيد آن جداگانه ارائه می

  ).١-١جدول ) (١٣٩٢سالنامه آماری سازمان شيالت ايران، (رسيده است 

سالنامه آماری سازمان شيالت ايران، (شوريده دھان سياه برحسب تن  شبهيد ماھی ميزان ص ١-١جدول 
١٣٩٢.(  

  ١٣٩٢  ١٣٩١  سال

  بھار  
تابستا
  ن

پايي
  ز

زمستا
  ن

  بھار
تابستا
  ن

پايي
  ز

زمستا
  ن

مقدا
  ر

٣٧
٢  

٧  ٨۵  ٣٣۶  
٢٠
٣  

۶۴  ۶۵  ١٧٣  

  ۵٠۵  ٨۶٣  کل

  

عدد  ٩- ١٢دھان انتھايی، خصوصيات سيستماتيک اين ماھی گرمسيری شامل بدنی نسبتاً کشيده، 
 ٣١تا  ٢٩خار، به دنبال آن با يک فرورفتگی بخش دوم پشتی باله با  ١٠خار آبششی، باله پشتی با 

آرام، موزامبيک، - اين ماھی تاکنون در منطقه ھند). ١-١شکل ) (Sasaki, 2001(شعاع نرم، است 
ور از سواحل شمال استراليا مشاھده ھای دآفريقای جنوبی، ھند، چين، ژاپن، فيليپين، اندونزی، و آب

ای از ماھی  رغم وجود ذخاير قابل توجهعلی). Heemstra, 1986; Van der Elst, 1993(شده است 
، تاکنون تحقيقی در خصوص توليد فرآورده از جمله سوريمی از )A. nibe(شبه شوريده دھان سياه 
اين ) گرم ۵٠٠متوسط وزن (بزرگ ھای با توجه به عرضه اندازهاما . آن صورت نگرفته است

ھای مھم ديگر از اين نوع ماھی کم ماھی به صورت فيله منجمد در بازار ايران و توليد فرآورده
ھای کوچک اين گونه ماھی چرب در آينده، ارزيابی کيفی سوريمی منجمد توليد شده از  اندازه

  .سد ضروری به نظر می) گرم ١۵٠متوسط وزن (

  

  .ماھی شبه شوريده دھان سياه صيد شده در دريای عمان ١-١شکل 

5 cm 
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با توجه به مقدار بيوماس قابل توجه اين گونه ماھی و عدم پذيرش کامل بازار از اين ماھی به 
عدم بازار پسندی ) ٢باال بودن مقدار ماھی شوريده دھان سياه تازه بيش از تقاضای بازار، ) ١دليل 
برداری در داخل چرب بودن گوشت بھترين روش جھت بھرهکم) ٣ ھای کوچک اين ماھی واندازه

  .است AA١کشور و صادرات اقتصادی اين منبع با ارزش، توليد سوريمی با کيفيت 

  تعريف سوريمی ٢-١

ھای و به کنسانتره مرطوب پروتئين) すり身:به ژاپنی(يک کلمه ژاپنی است  ٢سوريمی
گيری و درنھايت حذف ترکيبات محلول در شستشو و آبگيری ماھی تازه،  ميوفيبريل که از گوشت

ً شامل تركيبات نيتروژن ھای سارکوپالسميک،  دار فرار، پروتئينآب و آب نمک رقيق که عمدتا
 ,.Pipatsattayanuwong et al(شود  باشد، اطالق میھا میخون، امالح غيرآلی، برخی ليپيدھا و آنزيم

1995; Park and Lin, 2005 .( 

ھای مختلفی ھمچون می يک ماده غذايی حد واسط با پتانسيل باال برای توليد فرآرودهسوري
ھايی با طعم و مزه تقليدی مانند صدف اسکالوپ، سوسيس، ناگت و غيره و ھمچنين فرآورده

طورکلی، ھدف از فرآوری ماھی به سوريمی به حذف غالب  به. خرچنگ و ميگوی تقليدی است
ھا و مواد ايجاد کننده بودار و طعم طبيعی ماھی ند چربی، خون، رنگدانهترکيبات غير ضروری مان

 Pipatsattayanuwong et(و در نھايت توليد يک فرآورده با رنگ روشن و عمرماندگاری باال است 
al., 1995.(  

سوريمی برای اولين بار در قرن دوازدھم ميالدی در ژاپن توليد شد، اما اين ماده غذايی تا 
-به). Park and Lin, 2005(کشف نشدند، جھانی نشد  ١٩۶٠ه مواد محافظ سرمايی در سال کزمانی

شد اما جھت صادرات  مصرف می) نگھداری در يخچال(صورت سنتی سوريمی به صورت تازه 
- سازی اين محصول در زماناين محصول از ژاپن به کشورھای مختلف و ھمچنين امکان ذخيره

پروتئينی منجمد -اندک است، اين ماده غذايی تبديل به يک ماده غذايی ھايی که ميزان صيد ماھيان
در حال حاضر سوريمی صادراتی در جھان ). Guenneugues and Morrissey, 2005(تبديل گرديد 

طبق . گرددای توليد میکيلوگرمی منجمد شده توسط فريزرھای صفحه ١٠ھای به صورت بلوک
بيان شده است  ١-١دات جھانی سوريمی در جدول آخرين اطالعات آماری ميزان تولي

)GLOBEFISH, 2012.(  

و ) .Merluccius spp(مانند ماھی سفيد اقيانوس آرام  ھای گرمسيری جديد ماھیاگرچه گونه
رود، اما درحال حاضر ماھی  برای توليد سوريمی بکار می) .Nemipterus spp(ماھی سيم 

بيشترين ميزان توليد سوريمی را به خود اختصاص ) Theragra chalcogramma(آالسکاپوالک 
عطر و طعم ماليم، دردسترس بودن، بيوماس باال و قيمت پايين ). GLOBEFISH, 2012(دھد  می

از ). Roussel and Cheftel, 1990(سبب محبوب نمودن اين ماھی در صنعت سوريمی شده است 
ھای ارجح در صنعت  جزء گونه) Sciaenidaeه خانواد(ھای قديم تا به امروز، ماھيان شوريده زمان

سنتی توليد ژل کامابوکو در ژاپن مطرح بودند، به طوری که سوريمی اين ماھيان واجد چربی اندک 
. نمايدو بافت قوی بوده که آن را از سوريمی توليد شده از ساير ماھيان مثل آالسکاپوالک متمايز می

ای که معموالً اپن، چين و تايوان گونه ماھيان شوريدهگرمسيری شامل ژ-در مناطق نيمه گرمسيری
، ماھی شوريده )Atrobucca nibe(ماھی شوريده دھان سياه : گيرد عبارتند از مورد استفاده قرار می

 Park(است ) Pseudoscianena polytis(و ماھی شوريده زرد ) Argyrosomus argenteus(سفيد 
                                                 

  ).مراجعه شود 3-6- 3به بخش (باالترين امتياز كيفي محصول است  AAدر ارزيابي كيفي سوريمي منجمد به روش ژاپني، امتياز  1
2 surimi 



21 

and Lin, 2005 .(تا  ١٠يان شوريده مورد استفاده در توليد سوريمی معموالً بين محدوده اندازه ماھ
و قيمت ) AA(سانتی متر بوده و سوريمی توليد شده از اين نوع ماھيان واجد باالترين کيفيت  ١۵

ً به صورت مخلوط با سوريمی ساير ماھيان جھت توليد فرآورده ھای مختلف استفاده بوده که غالبا
  ).Yongsawatdigul et al., 2002(شود می

  ).GLOBEFISH, 2007( )برحسب تن(برآورد توليد جھانی سوريمی به تفکيک نوع ماده اوليه  ٢-١جدول 

  سال
  نوع ماده اوليه

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ٢٢٠٠٠٠  ٢٠٨٠٠٠  ١۶٠٠٠٠  ١٣٢٠٠٠  ماھی آالسکاپوالک
  ٢٨۵٠٠  ٢۵٧٠٠  ٣۵٠٠٠  ٣٧٠٠٠  ماھيان آب سرد

  ۴٧٠٠٠٠  ۴۶٧٠٠٠  ۴٣۵٠٠٠  ٣٨۵٠٠٠  ماھيان گرمسيری
  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ١١٨٠٠  ١٣٠٠٠  ساير

  ٧٣۶۵٠٠  ٧١٨٧٠٠  ۶۶٢٨٠٠  ۶٠٢٠٠٠  کل
  ساختمان پروتئين ماھی ٣-١

رسند به دو دسته ماھيان استخوانی و ھای ماھيانی که به مصرف خوراک انسانی میعمده گونه
رفتارھای ماھيان استخوانی دريازی براساس ). FAO, 2010(شوند  ماھيان غضروفی تقسيم می

غالباً ). Mackie, 1993(شوند تقسيم می ٣زی و کف ٢زی ، ميان١زی ای و شنا به ماھيان سطح تغذيه
ھا نسبت ماھيان اعماق بيشتر زی به دليل شنای طوالنی مدت آنماھيان سطح ٤مقدار گوشت سياه

ری است در حالی که گوشت ماھيان اعماق واجد گوشت سفيد و درنتيجه مقدار چربی کمت. است
)Love, 1980 .( محتوای گوشت سياه را در ماھيان مختلف ازجمله ماھی شوريده دھان  ٢- ١شکل

  .دھد زی نشان میسياه به عنوان يک گونه عمق

  

، ماھی شوريده دھان A. الگوی پراکنش گوشت سياه در مقطع عرض ناحيه شکم ماھيان ٢-١شکل 
 ,Suzuki(ماھيان پرچرب : Dماھيان نيمه چرب و : Cچرب، ماھيان کم: B، )عکس از نويسنده(سياه 

1981.(  

  

                                                 
1 pelagic 
2  mesopelagic 
3 demersal 
4 dark muscle 

A

B

A 

D 

1 cm 

C
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ھای محلول پروتئين. شوند پروتئين عضله ماھيان بر اساس قابليت انحالل به سه گروه تقسيم می
ھای پروتئين. شوداطالق می ١کھای سارکوپالسميھا پروتئيندر آب يا آب نمک رقيق که به آن

ً غليظ که به آن ھای ساختمانی يا پروتئين ٢ھای ميوفيبريالرھا پروتئينمحلول در آب نمک نسبتا
ھای نمکی غليظ ھم محلول نيستند که در محلول ٣شود و گروه آخر بافت ھمبند يا استرومااطالق می

)Nakai and Li-Chan, 1988; Mackie, 1993.(  

  

  ھای سارکوپالسميکپروتئين ١-٣-١

% ٢٠- ٢۵ھای سارکوپالسميک که عامل ايجاد بو و مزه طبيعی ماھيان است، در حدود پروتئين
ھا ھا و ساير آلبومينھای ماھيان را به خود اختصاص داده و شامل ميوگلوبين، آنزيماز کل پروتئين

ھا از آب پايينی داشته و وجود آنھا قدرت نگھداری اين پروتئين). Haard et al., 1994(باشد می
 Sikorski and(شود تشکيل ژل در سوريمی ممانعت کرده و سبب افت کيفيت سوريمی می

Kodakowska, 1990 .( بنابراين در صنعت سوريمی با فرآيند شستشو سعی در کاھش محسوس اين
تواند سبب تغيير ھا میتئينبعالوه به دليل وجود ھموگلوبين و ميوگلوبين در اين پرو. ھا استپروتئين

ھای سارکوپالسميک سبب تسريع روند فساد از از طرفی وجود پروتئين. رنگ محصول گردد
مقدار پروتئين ). Lanier, 1997(شود طريق فرآيندھای آنزيمی و شيميايی در محصول می

زی ان سطحسارکوپالسميک در گوشت ماھيان بر حسب گونه ماھی متغيير است اما عموماً در ماھي
  ).Haard et al., 1994(مثل ساردين نسبت به ماھيان بسترزی مثل ماھی سرخو باالتر است 

  

  ھای ميوفيبريلپروتئين ٢-٣-١

ھای ماھيان از کل پروتئين% ۶٠- ٧۵ھای ساختاری در حدود ھای ميوفيبريل يا پروتئينپروتئين
ھای تنظيم کننده انقباض عضالت ينو پروتئ ٥، ميوزين٤را به خود اختصاص داده و شامل اکتين

 ,Venugopal and Shahidi, 1996; Mackie(باشد می ٨و اکتنين ٧، ترپومايسين٦شامل ترپونين
ھای ميوفيبريل در مواد غذايی گوشتی مثل سوريمی به دليل ايجاد بافت  کيفيت پروتئين). 1993

ھای تشکيل ژل أثيرگذار بر ويژگیمھمترين پروتئين ت). Sikorski, 1994(مناسب شناخته شده است 
ھای ميوفيبريل نيز نقش  البته ساير پروتئين). Mackie, 1993(ھای ميوزين است  در سوريمی پروتئين

عناصر تشکيل دھنده، يکی ديگر از فاکتورھای مھم و و . ای در تشکيل ژل سوريمی دارندبرجسته
امل دو زنجيره سنگين با وزن ملکولی ميوزين يک ملکول خطی بوده که ش. قابليت تشکيل ژل است

اين دو زنجيره سنگين با ارتباط غير کوواالنسی با يکديگر متصل . کيلودالتون است ٢٠۴و  ٢٠٠
زمانی که ميوزن با ). Mackie, 1993; Sikorski, 1994(باشد  بوده و شامل دو جفت زنجيره سبک می

که به کندی رسوب  ٩ )LMM(ين سبک شود به دو جزء مروميوزتريپسين و کموتريپسين ھضم می

                                                 
1 sarcoplasmic protein 
2 myofibrillar protein 
3 connective tissue or stroma 
4 myosin  
5 actin  
6 troponin  
7 tropomyosin  
8 actinin 
9 light meromyosin  
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کند و توانايی اتصال با اکتين  که به سرعت رسوب می ١ )HMM(و مروميوزين سنگين  کند می
تقسيم  S2و گردن  S1ناحيه مروميوزين سنگين خود به دو ناحيه سر به نام . شود تقسيم می دارد،
توده متراکمی تبديل شده که سبب در طول انجماد ميوزن به ). ٣-١شکل ) (Suzuki, 1981(شود می

  ).Sikorski, 1994(شود  و کاھش ظرفيت نگھداری آب سوريمی می ٣، افزايش آبچک٢سفت شدن

  

مروميوزين : HMMمروميوزين سبک، : LMM. ساختار شماتيک مولکول ميوزين ٣-١شکل 
ان دھنده وزن اعداد نش(ای شکل  قطعه ميله: S2ای و  قطعه گويچه: S1زنجيره سبک، : LCسنگين، 

  ).Mackie, 1993) (مولکولی برحسب کيلودالتون ھستند

  

  بافت ھمبند ٣-٣-١

ھای ماھيان را به خود از کل پروتئين% ٣-١٠ھای بافت ھمبند يا استروما در حدود پروتئين
توانند توسط آب، محلول ھای اسيدی  ھا نمیاين پروتئين. اختصاص داده که عمدتاً شامل کالژن است

کالژن در اثر حرارت شکسته شده ). Mackie, 1993(استخراج شوند   ليايی و محلول نمکی غليظيا ق
  .شود و تبديل به ژالتين می

  

  تخريب پروتئين ماھی در اثر نگھداری در شرايط انجماد ۴-١

  پايداری پروتئين ماھی ١-۴-١

که بيعی ديده شده، درحالیترين ساختار پروتئين ماھيان غالباً تحت شرايط فيزيولوژيکی طبا ثبات
 ,Dobson(ھستند  ٤ھا در شرايط انجماد مستعد به دناتوراسيون يا واپاشیدر طول نگھداری پروتئين

ً مشابه اسيدھای آمينه نسبت به ). 2004 پروتئين ميوفيبريل ماھی، با وجود داشتن ترکيبات نسبتا
 ,Connell(سيار کمتری برخوردار است ھای پستانداران، اما از ثبات ب پروتئين ميوفيبريالر گونه

ھای پروتئين ميوزين ھای مختلف ماھيان به ويژگیاختالف در ثبات پروتئين بين گونه). 1961

                                                 
1 heavy meromyosin  
2 toughening 
3 drip 
4 denaturation 
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زيرا اکتين نسبت به ميوزين ) Mackie, 1993; Ogawa et al., 1993(عضله نسبت داده شده است 
  ).Suzuki, 1981(بسيار ناپايدار است 

ً کم  پروتئين عضله ماھی در مقابل دناتوره شدن منجر به افزايش تمايل تشکيل ثبات نسبتا
در ابتدا . شوندھای عامل دناتوره شدن پروتئين میھا و غيرکوواالنسی بين گروهپيوندھای شيميايی

فرض بر اين بود که فقط تشکيل پيوند ھيدروژنی يا فعل و انفعاالت ھيدروفوبيک باعث واپاشی 
اما بعدھا مشخص شد که تشکيل پيوند کوواالنسی، از جمله ). Connell, 1959(شود پروتئين ماھی می

  ). Tejada et al., 1996(تواند سبب واپاشی پروتئين ماھی گردد سولفيد نيز می پيوندھای دی

  

  تشکيل کريستال يخ ٢-۴-١

تشکيل شده از  تواند بسته به اندازه و مقدار بلورھای يخکيفيت محصوالت مواد غذايی منجمد می
، نوسانات )کند، سريع و فوق سريع(نحوه انجماد . طريق فرايند انجماد تا حد زيادی متفاوت باشد

و  pHدرجه حرارت در طول انبارداری، غلظت امالح در فاز غير منجمد، مقدار رطوبت ماده خام، 
 Zhu(گذارد يخ تاثير  ھایقدرت يونی ماده اوليه تا حد زيادی می تواند روی مقدار و رشد کريستال

et al., 2003; Zhu et al., 2005 .( پروتئين ماھيچه نگھداری شده در شرايط انجماد از طريق تشکيل
به نحوی که در ساختار پروتئين طبيعی ). Badii and Howell, 2002(بيند  بلورھای يخ آسيب می
ھای آب نمايد و مولکول طه میھای جانبی آبگريز دور مولکول پروتئين را احاماھی برخی زنجيره

ھای آبگريز، توسط خود را دور اين ساختار به جھت به حداقل رساندن انرژی پيوند بين آب و گروه
ھای بعالوه اين پيوند بين مولکول). Lewin, 1974(نمايند  ای از پيوندھای ھيدروژنی متصل میشبکه

ھای آب آزاد و زمانی که مولکول. گردد آب و پروتئين سبب تشکيل ساختار سه بعدی پروتئين می
در نتيجه سبب شکست پيوندھای . نمايند پيوسته در شرايط انجماد شروع به تشکيل بلورھای يخ می

و در نھايت تخريب ساختار سه بعدی پروتئين  ١ھيدروژنی، شکست اتصاالت عرضی پروتئين
  ). ۴- ١شکل ) (Matsumoto, 1980(گردد  می

  

 Sikordki et(ھای يخ روی يک مولکول پروتئين لی از انجماد و تشکيل کريستالاثر احتما ۴-١شکل 
al., 1976.(  

  

  
                                                 
1 crosslinking 
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  ھا چربی ٣-۴-١

چربی، ثبات پروتئين را کاھش دھد - تواند با تشکيل پيوندھای پروتئيناکسيداسيون چربی می
)Takama et al., 1972 .(سبب ايجاد رنگ چربی در اثر اکسيداسيون چربی - تشکيل پيوندھای پروتئين

، دما و pHعواملی مانند ). Braddock and Dugan, 1973(گردد ای نامطلوب در ماده غذايی می قھوه
فعاليت آبی ماده اوليه و ھمچنين وزن مولکولی و درجه اشباع شدگی چربی نقش مھمی در زوال 

طريق آزادسازی تواند اکسيداسيون چربی را از انجماد می). Gardner, 1979(پروتئين دارند 
 Saeed and(ھای آسيب ديده، تسريع بخشد از سلول) ھاي مرتبط با ليپيدھا آنزيم( ١ليپواکسيژنازھا

Howell, 2004.(  

  تغييرات در ساختار پروتئين ۴-۴-١

تغييرات در ساختار پروتئين ماھی ممکن است سبب کاھش کيفيت بافت و خواص کاربردی 
ره شدن پروتئين در سوريمی ماھيان سبب کاھش خواص ژل به طور معمول دناتو. سوريمی شود

  ). Simeonidou et al., 1997; Sultanbawa and Li-Chan, 2001(گردد شوندگی سوريمی می

  

  مواد محافظ سرمايی  ۵-١

. گردد می محسوب دريايی ھای فرآورده و ماھی روش نگھداری ترينمھم از يکی عنوانبه انجماد
سوريمی در سردخانه تا حدود زيادی از بروز فساد ميکروبی جلوگيري نموده  به نحوی که نگھداري

رساند، با اين را به حداقل می) ھای آنزيمیفساد از طريق فعاليت(ھاي بيوشيميايی  و سرعت واکنش
ھا در  حال افت کيفی در عملکرد پروتئين عضله به خصوص قابليت تشکيل ژل و اکسيداسيون چربی

بنابراين استفاده از ). Matsumoto ,1980; Shenouda, 1980(جتناب ناپذير است سوريمی منجمد ا
  .مواد محافظ سرمايی در کاھش اين افت کيفيت ضروری است

  

  تاريخچه استفاده از محافظ سرمايی ١-۵-١

در مواد غذايی  ٢ھايی با وزن مولکولی کم به عنوان مواد محافظ سرمايیاستفاده از مولکول
) مانند حشرات، خزندگان و دوزيستان(سازگاری بيولوژيک در حيوانات خون سرد  منجمد از يک

در جانوران خون ). Franks, 1985(برای زنده ماندن در دمای زير صفر سرچشمه گرفته شده است 
ساکاريدھای معمولی يا الکلی در خون سبب افزايش فشار ھايی مانند الکل پلیسرد وجود مولکول
آب شده و در نتيجه درصد پايين تری از آب در دماھای زير صفر به يخ تبديل  ٣ليتهاسمزی يا اسموال

توان به وجود  در اين خصوص می). Storey, 1997(دھد  شده و شانس زنده ماندن را افزايش می
البته عالوه بر استفاده از مواد محافظ سرمايی در صنايع . گلکوز در قورباغه درختی اشاره نمود

). Fahy, 2004(شود ھای بيولوژيکی نيز استفاده میاين مواد برای انجماد بافت و اندامغذايی، از 
در صنعت سوريمی به جھت نگھداری منجمد ) مثل قندھا(استفاده از مواد محافظ سرمايی مختلف 

ھای بر پايه آن مثل برگرھا ضروری اين ماده غذايی چه به صورت خام و چه به صورت فرآورده
  ). MacDonald and Lanier, 1991(است 

                                                 
1 lipoxygenase 
2 cryoprotectant 
3 osmolality 
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  مکانيسم عمل مواد محافظ سرمايی ٢-۵-١

ھای عمل مواد محافظ سرمايی در مواد غذايی پروتئينی منجمد از طرف محققين انواع روش
ترين روش، مکانيسم پيشنھادی ترين و غالب مھم. بسته به نوع ماده محافظ سرمايی ارائه شده است

Matsumoto )1980 (اين . ھای کاربردی روی پروتئين استبا گروه ١ھای ليگاندیشامل اتصال
پذير  ھای جانبی واکنشزمانی که زنجيره. دھداتفاق از طريق يونی و يا پيوند ھيدروژنی رخ می

پروتئين به مواد محافظ سرمايی اتصال ليگاندی داده و ديگر قادر به شرکت در واکنش با ديگر 
ھا جلوگيری نموده و تثبيت ساختار سه و در نتيجه از تجمع آن ھای جانبی پروتئين نشدهزنجيره

نشان  ۵-١شکل ). Matsumoto, 1980; Shukla and Trout, 2010(شود  بعدی پروتئين حاصل می
دھنده مدل کلی دناتوره شدن و ھمچنين مکانسم عمل مواد محافظ سرمايی در جلوگيری از دناتوره 

  .دھدرا نشان می) کروی(ارپيچ مارپيچ و غير م-شدن پروتئين آلفا

  

  ھای الکلیھا و کربوھيدراتکربوھيدرات ٣-۵-١

ھايی ھستند که حاوی گروه ھيدروکسيل متعدد کربوھيدرات ٢ھا ھای الکلی يا پليولکربوھيدرات
ھا وجود دارند و نسبت به ھا و سبزیطور طبيعی در بعضی ميوه ھا به بوده و برخی از آن

مخلوط يک به ). Auh et al., 1999(شيرين ندارند و يا شيرينی کمتری دارند  ھا طعمکربوھيدرات
% ٨در غلظت ) به عنوان کربوھيدرات الکلی(و سوربيتول ) به عنوان کربوھيدرات(يک ساکارز 

)w/w ( به طور معمول در صنعت سوريمی در جھان به ھمراه ترکيبات سديم تری فسفات و يا تترا
 ,MacDonald and Lanier, 1991; Pigott. (شوند استفاده می% ٣/٠تا  ٢/٠ح سديم پيروفسفات در سط

). Lee, 1984(نمايد اين مخلوط تجاری حفاظت مناسبی از پروتئين ميوفيبريل ماھی ايجاد می). 1986
اما اين مخلوط سبب ايجاد طعم شيرين و باالبردن محتوای کالری در محصول نھايی شده که ممکن 

از اين ). Park and Morrissey, 2000(کنندگان مورد پذيرش قرار نگيرد مصرف است برای برخی
رو تحقيقات جھت جايگزينی مواد محافظ سرمايی مختلف در دستور کار محققين فرآوری 

در اين مطالعه از  مخلوط تجاری مواد محافظ سرمايی معمول در . محصوالت شيالتی قرار گرفت
فسفات به عنوان يکی از تریسديم% ٣/٠+سوربيتول% ۴+ساکارز% ۴صنعت سوريمی شامل 

  .تيمارھا استفاده شد

  

  

                                                 
كمپلكس  بيبرقرار كرده و ترك ونديپ پروتئين به عنوان گيرندهكه با  شود يگفته م يوني ايبه مولكول  يگانديل اتصال مواد غذايي يميشبيودر   1

  .دهد
2 sugar alcohol or polyol 
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و ) تصوير بااليی ٢(مارپيچ -طرح شماتيک دناتوره شدن در اثر جمع شدن پروتئين آلفا ۵-١شکل 
و ھمچنين محافظت اين ) تصوير پايينی ٢(دناتوره شدن در اثر بازشدگی پروتئين غيرمارپيچ 

).   Matsumoto, 1980(مواد محافظ سرمايی در طول نگھداری در شرايط انجماد ھا توسط پروتئين
 ө -өزنجيره جانبی بدون بار، :  - оزنجيره جانبی با بار منفی، :  -өزنجيره جانبی با بار مثبت، :  -

  .مولکول آب: • مواد محافظ سرمايی، : 
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  ھيدروکلوئيدھا ۵-۴-١

توانند سبب  ھا اطالق شده كه میساكاريدھا و يا پروتئينبه گروھي از پلي ١واژه ھيدروكلوئيد
و کنترل   از قبيل قوام دھندگی، ژل شوندگی، پايداري فوم و امولسيون  ايجاد يک يا چند ويژگي

ھای در اين تحقيق کارايی ھيدروکلوئيد). Mayes, 2010(ھاي يخ در محصول شوند  تشكيل كريستال
کنسانتره پروتئين آب پنير به عنوان مواد محافظ سرمايی در  کتيرا، صمغ زانتان، کيتوزان و

  .سوريمی ماھی شوريده دھان سياه ارزيابی شدند

شامل (ھا  تاکنون خواص محافظت سرمايی ھيدروکلوئيدھای کاراگينان و پکتين، برخی صمغ
و ) نيرشامل سديم کازئين و کنسانتره پروتئين آب پ(ھای لبنی  ، برخی پروتئين)زانتان و گوار

 Anese and(در محصوالت شيالتی منجمد گزارش شده است  ساکاريدھای طبيعی مانند کيتوزان پلی
Gormley, 1995; Auh et al., 1999; Rawdkuen & Benjakul, 2008; Dey and Dora, 2011.(  

 Astragalus(ھای گياه گون ، تراوه خشک شده طبيعی حاصل از برخی گونه٢صمغ کتيرا: کتيرا
sp. ( بوده و به عنوان يک ھيدروکلوييد با کيفيت، در ليستGRASقرار دارد  ٣)Anderson, 1989 .(

از نظر ساختمان شيميايي، كتيرا يك ھيدروكلوئيد آنيونی، آب دوست، غير يكنواخت و بسيار منشعب 
). Kiumarsi,, 1997; Ramirez et al., 2007(پايدار است  ٨تا  ٢برابر با  pHاست و در محدوده 

. است ٥تراگاكانتين و ٤كتيرا متشكل از دو جزء اصلي تحت عنوان تراگاكانتيك اسيد يا باسورين
از كل صمغ را به خود اختصاص داده و جزء نامحلول در آب مي باشد كه % ۶٠- ٧٠باسورين، 

 قابليت تورم و تشكيل ژل را داراست و خواص صمغ كتيرا به مقدار زيادي به آن ارتباط دارد و
 Rosell et(شود جزء ديگر يا تراگاكانتين نيز، در آب حل شده و منجر به ايجاد محلول كلوئيدي مي

al., 2001 .(کننده و استفاده از صمغ کتيرا در مواد غذايی به عنوان عامل قوام دھنده، تغليظ
ناسان مشترک ای طوالنی بوده و سازمان غذا و دارو آمريکا، کميته کارشامولسيفاير دارای تاريخچه

%) ٣/١-٢/٠(و کميته علمی محصوالت غذايی جامعه اروپا استفاده از آن  FAO/WHOمواد غذايی 
  ).Mayes, 2010(در مواد غذايی را مجاز و سالم برشمرده اند 

يک پلی ساکاريد محلول در آب با وزن مولکولی باال بوده که توسط  ٦صمغ زانتان: صمغ زانتان
صمغ ). Gracia-Ochoa et al., 2000(شود توليد می Xanthomonas campestrisباکتری گرم منفی 

ھای زانتان مولکولی آنيونی است که واجد يک زنجيره اصلی با ساختاری سلولزی بوده که زنجيره
آن را پوشش داده و سبب ايجاد ساختاری با ثبات در محدوده ) مانند گليسرول و الکل(جانبی 
). Garcia-Ochoa et al., 1998(ھای باالی نمک شده اند و تحمل غلظت) ۴-١٠( pHای از گسترده

پايدار و تغليظ كننده در محصوالت آردي، تسھيل : كاربردھاي زانتان در صنايع غذايي عبارتند از
پمپاژ و كاھش زمان فرايند حرارتي كنسرو در غذاھاي كنسروي، افزايش ويسكوزيته سيال و 

وط ھاي پودري، افزايش پايداري امولسيون و تسھيل پمپاژ در سس، يكنواخت سازي مخلوط در مخل
افزايش ويسكوزيته و پايداري حرارتي مواد معطر در انواع سس و عصاره گوشت، پايداري 

ھاي شيري، بھبود خواص فيزيكي و ارگانولپتيك بستنی كابرد دارد امولسيون پنير و نوشيدني
)Taher, 2006; Katzbaur, 1998; Garcia-Ochoa et al., 1998.(  

                                                 
1 hydrocolloid 
2 tragacanth gum 
3 Generally Recognized as Safe 
4 tragacanthic acid or bassorin  
5 tragacanthin 
6 Xanthan gum 
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نام ( ٢از مشتقات كيتين) β-D (1-4) N-acetly- glucosamineنام شيميايی ( ١كيتوزان: کيتوزان
بوده که به واسطه حذف گروه استيلي و ايجاد ) β-D (1-4) –2-amino-2-deoxy- α- glucanشيميايی 

اي سخت با  كيتين ماده). New et al., 2002(آيد بدست می ٣فرآيند داستيالسيون گروه آميني طی
ساختار كريستالي و سفيد رنگ است كه به مقدار زياد در پوسته خارجی سخت پوستان و حشرات و 

شود البته منبع اصلي توليد صنعتي كيتين در دنيا، ضايعات پوسته ھا يافت می ديواره سلولي قارچ
ھندوستان، ژاپن، لھستان و حاصل از صنايع فرآوري ميگو و خرچنگ است و كشورھايي مانند 

 ;Cola and Stuffer, 1987(آيند استراليا از جمله توليدكنندگان اصلي اين بيوپليمر به حساب مي
Dominic, 1989 .(ھاي ھاي آميني در ساختمان كيتوزان، اين ماده در محيط به دليل وجود گروه

ن اين ھيدروكلوئيد کاتيونی كيتوزا. از حالليت بھتري برخوردار است) ۶کمتر از  pH(اسيدي 
 Fang(كاربردھاي متعددي در صنايع غذايي، دارو سازي، پزشكي، كاغذ سازي و تصفيه آب دارد 

et al., 1991; Kumar, 2000 .(ھای خوراکی مر در ساخت فيلماين بيوپلی)Jeon et al., 2002; 
Nadarajah et al., 2006 (رمايی در صنايع غذايی نقش و ھمچنين امروزه به عنوان ماده محافظ س

  ). Wu and Mao, 2008; Benjakul et al., 2003(کند مھمی ايفا می

محصوالت حاصل از  از يكي WPC٤پنير يا  آب پروتئين كنسانتره: کنسانتره پروتئين آب پنير
پروتئين است كه به دليل دارا بودن خصوصياتي مانند قابليت ھضم، حالليت % ٢٣آب پنير با حداقل 

باال، ايجاد ويسكوزيته، قابليت تشكيل ژل، امولسيون كنندگي، قابليت زدن و تشكيل كف و كنترل 
) Morr and Ha, 1993(ھاي يخ در غذاھاي منجمد از ارزش بااليي برخوردار بوده تشكيل كريستال

ي و كاربردھاي فراواني در صنايع مختلف غذايي نظير صنايع لبني، صنايع نانوايي، فرآورده ھا
مواد تشکيل ). Morr, 1992; Morr and Ha, 1993(ھاي گوشتي دارد نانوايي و قنادي و فرآورده

موادی چند منظوره جھت ارائه ) مثل کربوھيدرات الکتوز و پروتئين کازئين(دھنده پروتئين آب پنير 
ب خواصی مانند ژل، اتصال آب، حالليت، کف، ويسکوزيته و امولسيون برای مواد غذايی محسو

، )آب(ھای پروتئين و حالل ھای کاربردی پروتئين از طريق تعامل بين مولکولقابليت. شوندمی
ھای منحصر به فرد از يکی از ويژگی .)Xiong, 1992(و ديگر ترکيبات غذايی است ) يون(نمک 

 Vardhanabhuti(است  pH ای ازپروتئين آب پنير، حالليت خوب آن در آب در يک طيف گسترده
and Foegeding, 2008 .(کنند که با محققان مکانيزم عمل پروتئين آب پنير را اين گونه بيان می

ھا و تغيير ثبات حرارتی پروتئين را از طريق کاھش اندازه دانه ٥ھای محلول خوداستفاده از دانه
ت ھا افزايش داده که اين تغييرات باعث کاھش کدورت و ويسکوزيته و افزايش حالليشکل دانه

  ). Ryan et al., 2012(شود محصول نھايی می

  

  

  

  

  

                                                 
1 chitosan 
2 chitin 
3 deacetylation 
4 whey protein concentrate 
5 soluble aggregates 
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  اھداف تحقيق ۶-١

 تعيين ترکيبات شيميايی ماھی شوريده دھان سياه و سوريمی توليد شده از آن  )١
سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان ) ريزساختار و رنگ(ھای فيزيکی مطالعه ويژگی )٢

 سياه حاوی مواد محافظ سرمايی مختلف
خصوصيات بافتی و حسی ژل کامابوکو تھيه شده از سوريمی واجد مواد محافظ مطالعه  )٣

  بندی سوريمیسرمايی مختلف به عنوان يک معيار ارزيابی کيفيت و درجه
  ھای محلول سوريمیتأثير زمان ماندگاری در حالت انجماد بر دناتوره شدن پروتئين )۴
ھای ميوفيبريل سوريمی در بررسی تصاوير ميکروسکوپ الکترونی ريزساختار پروتئين )۵

  حالت انجماد
 تأثير زمان ماندگاری در حالت انجماد بر ميزان شاخص تيوباربيوتيک اسيد سوريمی )۶
  تغييرات بازھای نيتروژنی فرار سوريمی در طول انجماد  )٧
شامل ظرفيت نگھداری آب، پايداری (مطالعه اثر مواد محافظ سرمايی در خواص کاربردی  )٨

  تئين سوريمی پرو) کف و امولسيون
فرم و تعداد باکتری تعداد باکتری کل، تعداد باکتری کلی(مطالعه فاکتورھای بھداشتی  )٩

  سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف) سرمادوست
دست يابی به يک فرمول کاربردی و مؤثر به عنوان مواد محافظ سرمايی در  )١٠

  )w/w/wفسفات تریمسدي% ٣/٠+ ساکارز%۴+سوربيتول%۴(مقايسه با فرمول تجاری 
-بر خواص حسی ) به عنوان ماده محافظ سرمايی(اثر استفاده از ھيدروکلوئيدھا  )١١

 ھای ماھی توليد شده از سوريمی منجمدفينگر
 ھای منجمد ھای توليد شده از سوريمیفينگرارزيابی بافت فيش  )١٢
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  تحقيق پيشينه و تحقيق ادبيات بر مروري: فصل دوم
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ً به ماھيان آب شيرين  تاکنون تحقيقاتی که در زمينه سوريمی در ايران انجام شده است، غالبا
ای و مطالعه تغييرات خواص شيميايی، حسی و ميکروبی سوريمی منجمد خصوص کپور نقره به

درحالی که در اين مطالعه سعی شده تا عالوه بررسی تغييرات خواص ذکر شده در باال . تمرکز دارد
، )ھای بافتی، ريزساختاری و رنگشامل ويژگی(خصوصيات فيزيکيومکانيکی به مطالعه 
و ھمچنين ارزيابی حسی فينگرھای ماھی توليده شده از ) ھا شامل قابليت انحالل پروتئين(بيوشيميايی 

سوريمی منجمد ماھی دريايی شوريده دھان سياه تيمار شده با مواد محافظ سرمايی مختلف اشاره 
  .نمود

  

  ينه تحقيقات انجام شده در داخل کشورپيش ١-٢

شد و  ارزيابي سوريمي، توليد روش بھترين تعيين آنچوي براي كيلكاي سوريمي ژل توليد خواص
 آن اول مرحلة كه دقيقه ١۵ زمان مدت و ١:۵ گوشت به آب نسبت با شستشو بار دو كه شد مشخص
تري  مطلوب كاربردي خواص با سوريمي نمكي و نمك طعام انجام گيرد، توليد-قليايي محلول توسط

  ). ١٣٨۵شعبانپور و ھمکاران، (شود حاصل می

اي  نقره کپور ماھی منجمد سوريمی حسی و شيميايی به مطالعه تغييرات) ١٣٩٠(جليلی و امشی 
)Hypophthalmichthys molitrix (دماي  تحت پس از نگھداريCº پرداختند ماه سه مدت به - ١٨ .

ميانگين  سردخانه، در اينقره کپور ماھی سوريمی زمان نگھداري مدت افزايش که بانتايج نشان داد 
TVB-N  واالناکیميلی ٧۶/٢به  صفر از پراکسيد درصد، ميليگرم ٨/١۶در زمان توليد به  ١٠از 
 نگھداري سوم ماه در درصد ٣٢/۶به  ٢٣/۴از  فشار تحت ميانگين رطوبت و کيلوگرم در اکسيژن

  . سيدر سردخانه در

و سطوح %  ٣-١اثر تيمار پراکسيد ھيدروژن در غلظت ھاي ) ١٣٨٨(جعفرپور و ھمکاران 
. اچ را برای بھبود کيفيت رنگ سوريمی ماھی کپور معمولی را مورد بررسی قرار دادندمختلف پی

داری به طور معنی سفيد رنگ پارامتر مقداردرصد  ٣در اين تحقيق با افزايش درصد پراکسيد در سطح 
داری آب، عکس برداری الکترونی انجام در اين تحقيق پارامترھای رنگ، ظرفيت نگه. باالتر بود

  .شد در حالی که آناليز ساختار بافت ژل انجام نشد

پروتئين، چربی و  pHخواص شيميايي شامل اسيد اولئيک، رطوبت، رطوبت تحت فشار، 
TVB-N کانی و ھمکاران، اصغرزاده(مقايسه شد  سوريمي و گوشت چرخ شده ماھي فيتوفاگ باھم
ماھی فيتوفاگ رطوبت تحت ) سوريمی(نتايج نشان داد که گوشت چرخ شده و شسته شده ). ١٣٨٧

سوريمی نسبت به گوشت چرخ شده  pHفشار کمتري نسبت به گوشت چرخ شده شسته نشد ه داشته، 
 .يابدمیگوشت چرخ شده بعد از شستشو کاھش  TVB-Nباالتر بوده و ميزان 

 ماھی سوريمی )FFA(آزاد  چرب اسيدھای نشان دادند که ميزان) ١٣٨٨(پور و ھمکاران شعبان
 %۴ساکاروز،  %۴که با مواد محافظ سرمايی با  - Cº١٨در دمای  نگھداری ماه ۶طی  فيتوفاگ در
  . يابدمی افزايش داری معنی طور به فسفات مخلوط شده اند، پلی%  ٣/٠و  سوربيتول

 ١به مقدار ) به عنوان يک ھيدروکلوئيد قوام دھنده(در يک پژوھش نقش محافظ سرمايی پکتين 
در اين تحقيق مشخص شد که تيمار . بررسی شد -Cº٢٠ماه در دمای  ۴طی ) w/v ٣:١(درصد 

-ھای درصد شيرابه و پروتئينواجد پکتين نسبت به تيمار فاقد مواد محافظ سرمايی دارای شاخص
با توجه به شيرين شدن ). ١٣٨٧نسب و ھمکاران، موسوی(در نمک کمتری بودند ھای محلول 
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درصد ساکارز به عنوان ماده محافظ سرمايی و عدم بازارپسندی  ۴سوريمی با اضافه نمودن 
محصول در ايران به صورت شيرين استفاده از مواد محافظ سرمايی غير شيرين در سوريمی 

مقايسه پارامترھا با سوريمی حاوی مواد محافظ سرمايی متداول کاربردی است اما در اين تحقيق 
  . انجام نگرفت) فسفات پلی ٣/٠و  سوربيتول درصد ۴ساکاروز،  درصد ۴شامل (

ای اثر سوء انجماد به مدت سه ماه را در سوريمی ماھی کپور نقره) ١٣٨۵(شعبانپور و شعبانی 
صورت ترکيبی و به تنھايی مطالعه و ختلف، بهبا تيمارھای سوربيتول و ساکارز را با درصدھای م

  . سوربيتول را بدست آوردند% ٢ساکارز و % ٢بھترين خواص کاربردی سوريمی با تيمار 

Hasanpour  اثر ھيدروکلوئيدھای کنستانتره پروتئين سويا و صمغ زانتان بر ) 2012(و ھمکاران
را نشان  -١٨ Cºماه در دمای  ٣ای به مدت برخی خصوصيات فزيکی سوريمی ماھی کپور نقره

کنستانتره پروتئين % ١٠ترين تأثير و تيمار حاوی طوری که تيمار واجد صمغ زانتان کمبه. دادند
ترين نمونه از نقطه نظر آزمون تاکردن، رطوبت تحت فشار و قابليت تشکيل ژل سويا مطبوب
  .شناسايی شد

  پيشينه تحقيقات انجام شده در خارج کشور ٢-٢

که در سواحل بنگالدش بيوماس بااليی دارد، تھيه و  Chorinemus lysanمی ماھی دريايی سوري
فسفات تيمار با درصدھای مختلف از سه ماده ساکارز، سوربيتول و پلی ۵اثر انجماد بر آن  با 

فسفات پلی% ٣/٠+ سوربيتول%۴+ساکارز% ۴ارزيابی شد، که بھترين نتيجه مربوط به تيمار 
  ). Kamal et al., 2005(گزارش شد 

کيلودالتون به  ٣٠٠و  ١٠با دو وزن ملکولی ) w/w(کيتوزان % ١در يک مطالعه اضافه نمودن 
ھا ھا و رشد باکتریخوار اثر بسزايی در جلوگيری از اکسيده شدن چربیسوريمی ماھی کپور علف

اختالفات بين کيتوزان با ). Wu & Mao, 2008(را نشان داد  Cº ۴روز در دمای  ١۵در مدت زمان 
در تيمار  TVB-Nکه مقدار طوری به. کيلودالتون بسيار جزئی بيان شد ١٠و  ٣٠٠وزن ملکولی 

گرم نمونه محاسبه ١٠٠گرم در ميلی ١٢/٢٧و  ۵٧/٢۶کيتوزان با وزن ملکولی کم و باال به ترتيب 
رم نمونه افزايش يافته گ١٠٠گرم در ميلی  ٢٣/٣۵شد درحالی که در تيمار شاھد اين شاخص به 

  .بود

Yong  (خصوصيات رئولوژيکی ژل سوريمی ماھی يال اسبی ) 2011(و ھمکارانTrichiurus 
lepturus ( نتايج نشان داد ارزش کرنش کششی . آلژينات بررسی نمودند% ٣-١را با اضافه نمودن

  . بود% ۵در تيمارھای واجد آلژينات جھت شروع خصوصيات ويسکواالستيک غيرخطی حدود 

 - Cº٢٠ماه در دمای  ۵به مدت  Nemipterus japonicusای رشتهکيفيت سوريمی ماھی گوازيم دم
گيری درصد با اندازه ٨تا  ٠ھای مختلف با مواد محافظ سرمايی ساکارز و سوربيتول به ميزان

 دار محلول در نمک انجام شد، رطوبت تحت فشار و محتويات نيتروژنpH ،TPCاستحکام ژل، 
)Parvathy & George, 2011 .( سه محصول سوسيس، کيک مغزدار و کيک توسط سوريمی با مواد

 ۴تا  ٢اين مطالعه به اين نتيجه دست يافت که غلظت . قندی مختلف جھت ارزيابی حسی تھيه شد
نمايد و ھم از نظر مصرف کننده سوربيتول ھم اثر سوء انجماد را کنترل می- درصد مخلوط ساکارز

  .طه نظر شيرينی قابل قبول استاز نق

امکان پذير بودن استفاده از کيتوزان به عنوان ماده محافظ سرمايی در سوريمی ماھی شوريده 
Johnius gangeticus  گزارش شده است)Dey and Dora, 2010 .( کيتوزان % ١با اضافه نمودن تنھا
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)w/w) ( ز نگھدرای در دمای رو ١٨٠به سوريمی بعد از ) کيلودالتون ٣٠٠وزن ملکولیCº٢٠- 
  .يابد درصد نسبت به سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی کاھش می ٣/۵٩به Ca2+ATPaseفعاليت 

Pan  اثر مواد محافظ سرمايی مختلف را در سوريمی ماھی کپور علفخوار ) 2010(و ھمکاران
)Ctenopharyngodon idella ( ھفته در دمای ٢۵به مدتCºو به اين نتيجه را بررسی نمودند  -١٨

تری نسبت به فسفات اثر مطلوبپلی%٣/٠+ ترھالوز%۶دست يافتند که سوريمی واجد 
-پلی% ٣/٠+سوربيتول%۴+ساکارز%۴سوربيتول داشت ولی به خوبی تيمار %۴+ساکارز۴%

-+Ca2ھای محلول در نمک، محتويات سولفيدريل و فعاليت در اين مطالعه پروتئين. فسفات نبود
ATPase رزيابی کارايی مواد محافظ سرمايی مورد آزمايش قرار گرفتجھت ا.  

Nopianti  دکستروز از بين پلی% ۶تا  ٣نشان دادند که اضافه نمودن ) 2012(و ھمکاران
فسفات سديم پلی% ٣/٠دکستروز و تيمار حاوی فقط پلی% ١٢و % ٩، %۶، %٣تيمارھای واجد 

 Cºماه در دمای  ۶تری در مدت فيزيکوشيميايی مطلوبای خصوصيات به سوريمی گوازيم دم رشته
  .دھندنشان می -١٨

Piyachomkwan  وPenner )1994 (سوريمی حاوی  ١نشان دادند که فعاليت پروتئوليز خودکار
 .يابد درصد کاھش می ۵٧نسبت به تيمار کنترل %) ٣۴با پروتئين (کنسانتره پروتئين آب پنير % ٢

داری پروتئين تغليظ شده آب پنير به طور معنی% ٣حاوی  ساختار ژل سوريمی بزماھی
گزارش  CaCl2مول در کيلوگرم ميلی ۵٠تر نسبت به تيمار کنترل و تيمار حاوی تر و متراکم چگال
ھای مختلف ھمچنين در اين مطالعه شدت باند زنجيره سنگين ميوسين ژل ھای حاوی غلظت. شد

  ).Benjakul et al., 2010(ظ شدند پروتئين تغليظ شده آب پنير حف%) ١-٣(

توسط  Selaroides leptolepisبرخی از خصوصيات کيفی سوريمی تھيه شده از ماھی گيش 
Arfat  وBenjakul )2012 (ھا به از مھمترين اين آزمون. بررسی شدSDS-Page  وSEM  ژل

در ژل  SDS-Pageھای در داده ٢کاھش زنجيره سنگين ميوزين. توان اشاره نمودکامابوکو می
ميزان شاخص سفيدی و رطوبت تحت فشار ژل اين سوريمی به ترتيب  .مشخص شد ٣مودوری

  . مشاھده شد  ٧٨/۴±٠١/٠و  ۶۵/٧٣±١١/٠برابر 

آناليز بافت، رنگ و رطوبت تحت فشار ژل حاصل از پودر سوريمی ماھی سلطان ابراھيم با 
ات و ژالتين ماھی واجد فاکتورھای آناليز ، پکتين، کارگينان، آلژينCMCدرصد  ۵/٠اضافه نمودن 

بافت بھتری نسبت به سوريمی کنترل داشته و فاکتور تغيير رنگ در تمام تيمارھا فاقد اختالف 
  ).Santana et al., 2012(داری بود  معنی

Danarko )2012 (۵  غلظت متفاوت)از ھيدروکلوئيد ) درصد ۵/٠و  ۴/٠، ٣/٠، ١/٠،٢/٠
کنندگی سوسيس حاصل از  را جھت باالبردن خواص امولسيون) CMC( کربوکسيل متيل سلولز

، قدرت تشکيل ژل، قدرت pH در اين مطالعه انديس . سوريمی ماھی پنگوسی بررسی نمود
  .باالتر از ساير تيمارھا مشاھده شد CMCدرصد  ۵/٠نگھداری آب و ارزيابی حسی تيمار دارای 

   

                                                 
1- autoproteolysis 
2 myosin heavy chain (MHC) 
3 modori 
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  اجرای تحقيق  روش: فصل سوم
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  ھای ماھیتھيه نمونه ١-٣

خانواده (ھای فانوس ماھيان ھمراه با گله) Atrobucca nibe(ماھی شوريده دھان سياه 
Myctophidae (ھای در انتھای منطقه فالت قاره منتھی به شيب قاره دريای عمان در طول

در  ھای ترالر به صورت تصادفی از اعماق مختلفتوسط کشتی ۴٠º۵٧´تا  ٠٠º۵٧´جغرافيايی
ھای غير بازاری اين بالفاصله پس از صيد روی عرشه اندازه. صيد شدند ١٣٩١فصل زمستان 
ھای ، محتويات شکم تخليه و با آب سرد شسته و درون جعبه)گرم ٩/١٣٢±۴/٢۴(ماھی جدا شده 

تا زمان رسيدن به آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ) w/wماھی :يخ( ١:٢پالستيکی با نسبت 
  ).١-٣شکل (پوشی شدند يخ) ساعت ١٢مدت زمان کمتر از (م و تحقيقات علو

  

  . ھای کوچک شکم خالی آماده جھت توليد سوريمی ماھيان شوريده دھان سياه با اندازه ١-٣شکل 

  

  تھيه مواد محافظ سرمايی ٢-٣

صمغ کتيرا . خريداری شدند) Humectant(ساکارز و سوربيتول خالص از شرکت فرانسوی 
استان گلستان، (که بومی پارک ملی گلستان است  Astragalus verusايرانی از گياه گون گونه 

ھای  بدين نحو که برشی موازی با آوندھای آبکش ساقه گياه گون توسط تيغ. استخراج شد) ايران
. به بيرون تراوش کردروز به مرور  ٣-٢پس از ) کتيرا(شد و شيره گون  مخصوص تيز ايجاد 

. تا زمانی که به وزن ثابت رسيد خشک شد Cº۶٠با دمای ) Binder, Germany(سپس صمغ در آون 
به صورت پودر تبديل ) Bosch, Germany(شده با استفاده از آسياب برقی در نھايت، نمونه خشک
حاصل ) کرومترمي ٢٠٠قطر (ھاي مختلف، ذرات يک شکل  ھايی با مششد و با استفاده از الک

ساير . بندی و در دسيکاتور نگھداری شد ھای نايلونی غيرقابل نفوذ بستهصمغ کتيرا در کسيه. شد
، کيتوزان با وزن ملکولی )Fufeng Group(ھيدروکلوئيدھا شامل صمغ زانتان از شرکت چينی 

و ) Sigma, UK(از شرکت سيگما % ٧۵-٨۵و با درجه داستيله ) کيلودالتون ١٩٠- ٣١٠(متوسط 
. خريداری شدند) I.P.S. International Co., Thailand(پروتئين % ٣۶کنسانتره پروتئين آب پنير با 

در وزن خشک % ۶٢/٣۵البته پروتئين خام کنسانتره پروتئين آب پنير با آزمايش کلدال مقدار 
  .محاسبه شد
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  توليد سوريمی و ژل کامابوکو ٣-٣

ھای به صورت دستی ابتدا ماھی. ا تغييرات انجام شدب) Lee )1984توليد سوريمی طبق روش 
گيری نيز به صورت دستی  کنی و استخوانسپس پوست. ھا شسته شدندفيله شده و با آب سرد فيله

- ميلی ٣با مش ) Panasonic, France(انجام شده و گوشت سفيد بدون استخوان توسط چرخ گوشت 
قسمت آب مقطر سرد  ۴قسمت گوشت به  ١ گوشت چرخ شده دو مرحله با نسبت. متر چرخ شد

)Cº۴) (۴:١ w/v ( و يک بار با آب نمک رقيق سرد)ھر مرحله . شسته شد) کلريد سديم% ٢/٠
پس از ھر مرحله شستشو، گوشت درون پارچه ابريشمی . طول انجاميد دقيقه به ٣شستشو مدت 

گيری مرحله به خمير آب در نھايت در آخرين. گيری به صورت دستی انجام شدپيچيده شده و آب
ً به مقدار   ,Berjaya mixer(کن توسط مخلوط) w/w% (١شده مواد محافظ سرمايی مختلف مستقيما

Malaysia (ھربسته به . بندی شدھای غيرقابل نفوذ بستهسوريمی تھيه شده داخل کيسه. اضافه شد
متر بر ميلی ۵ان ھوا ؛ سرعت جري- Cº۴٠دما (صورت انفرادی و به سرعت توسط فريزر مارپيچ 

تا ) - ١٨±Cº٢(و به دنبال آن در شرايط انجماد ) انجماد سريع(ساعت منجمد شده  ٢به مدت ) ثانيه
الزم به ذکر است که تمام وسايل از جنس استيل ضدزنگ . قبل از انجام آزمايشات نگھداری شدند

  ). ٢-٣شکل (بوده و قبل از استفاده ضدعفونی شده بودند 

ساعت در دمای يخچال  ٣-۴، سوريمی منجمد به مدت ١سازی ژل کامابوکو برای آماده
% ٨۵کن توسط آب يخ رطوبت آن تا انجمادزدايی شده، به قطعات کوچک برش داده و در مخلوط

ھای ميوفيبريالر محلول شده و کلريدسديم به مخلوط اضافه شد تا پروتئين% ۵/٢مقدار . تنظيم شد
طول انجاميد و جھت تعديل دما تيغه  دقيقه به ۴عمل مخلوط شدن . شد  تھيه ٢در نھايت سول سوريمی

سپس . قرار داده شده بودند) - ٢٠±Cº٢(ساعت در فريزر  ٣کن از قبل به مدت و ظرف مخلوط
ھا کامالً پر شده و دو سر آن) مترسانتی ٢قطر (وينيليدين سوسيس ھای پلیخميرھا به داخل پوشش

دقيقه و به  ٣٠به مدت  Cº۴٠در دمای ) Memmert, Germany(گرم ھا در حمام آبنمونه. بسته شدند
ھای ژل پخته شده به سرعت در آب نمونه. دقيقه حرارت ديدند ٢٠به مدت  Cº٩٠دنبال آن در دمای 

 ١٨±٢(ھا به مدت يک شب سپس نمونه. ھا متوقف شودسرد شدند تا اثر دما بر آن) ٠±Cº٢(يخ 
  ).Benjakul et al., 2000(قبل از انجام آزمايشات نگھداری شدند ) Cº١±۴(يخچال در دمای ) ساعت

                                                 
1 kamaboko gel 
2 surimi sol 
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  .نمودار جريان فرآيند توليد سوريمي ماھي شوريده دھان سياه ٢-٣شکل 

ھای سوريمی فاقد مواد نمونه): TC( ١به طورکلی، طرح آزمايشی اين مطالعه شامل تيمار 
ای واجد مواد محافظ سرمايی تجاری و معمول در صنعت ھنمونه): TCC( ٢محافظ سرمايی، تيمار 

): TG( ٣، تيمار )w/w/wفسفات؛ تریسديم% ٣/٠سوريتول، % ۴ساکارز، % ۴(سوريمی جھان 
صمغ زانتان، ) w/w% (١ھا واجد نمونه): XG( ۴کتيرای ايرانی، تيمار ) w/w% (١ھا واجد نمونه

) w/w% (١ھا واجد نمونه): WPC( ۶تيمار . انکيتوز) w/w% (١ھا واجد نمونه): CS( ۵تيمار 
  .کنسانتره پروتئين آب پنير بودند
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    ھای فيزيکی آزمون ۴-٣

  تعيين رنگ ١-۴-٣

. انجام شد) HunterLab colourflex, USA(سنج فاکتورھای رنگ سوريمی توسط دستگاه رنگ
: *b؛ - ٢٩/١: *a؛ ٢٣/٩٢: *Lمشخصات (جھت كاليبره كردن دستگاه از دو كاشي سياه و سفيد 

گيری اندازه) آبی/زردی( *bو ) سبزی/قرمزی( *a، )روشنايی( *Lاستفاده شد و فاکتورھای ) ١٩/١
  ):Park, 1994(شود شده و در نھايت شاخص سفيدی محصول به صورت زير محاسبه می

	درصد		شاخص	سفيدی 100 100 L∗ 2 a∗2 b∗2
1/2

 

  ظرفيت نگھداری آب ٢-۴-٣

با ) 1983( Woodو  Porteousھای سوريمی توسط روش نمونه ١)WBC(گھداری آب ظرفيت ن
ھای سانتريفيوژ با ظرفيت  گرم از سوريمی در لوله ۵/٢که به نحوی. گيری شداندکی تغييرات اندازه

ميلی ليتر آب مقطر اضافه شد و پس از ھمگن کردن مخلوط توسط يک  ۵ميلی ليتر قرار داده،  ۵٠
پس از آن . ساعت نگھداری شد ٢۴به مدت ) Cº١±۴(ای، مخلوط در دمای يخچال  شيشهميله 

 ١٠به مدت  ١٨٨۵× gبا دور ) Sigma, Germany(دار  محتويات با استفاده از سانتريفيوژ يخچال
  :در نھايت ظرفيت اتصال آب طبق فرمول زير محاسبه گرديد. سانتريفيوژ شد Cº۴دقيقه در دمای 

  

WBC	 g/g 	
مونهن وزن		اوليه	 وزن		نمونه	پس	از	سانتريفيوژ

وزن		اوليه	نمونه
 

  مقدار وزن از دست رفته در ھنگام پختن ٣-۴-٣

. انجام شد) 1998(و ھمکاران   Leeطبق روش ٢مقدار وزن از دست رفته در ھنگام پخت
ھای منجمد در ھر نوبت ابتدا وزن شده و سپس در دمای توليد شده از سوريمی ٣فينگرھای فيش

Cºور پخته شدندکردنی به صورت غوطه دقيقه در روغن مخصوص سرخ ٣به مدت  ١٨٠±٢ .
ھا تعيين شد مقدار وزن از دست رفته در ھنگام پخت از طريق تفاوت در وزن خام و پخته شده نمونه

  .شدو به صورت درصد نسبت به وزن اوليه نمونه بيان 

  

  خواص رئولوژيک بافت ۴-۴-٣

ارزيابی خواص رئولوژيک بافت ژل سوريمی شامل دو آزمون نفوذ و ساختار بافت بوده که 
و طبق ) CT3-4500, Brookfield Engineering Laboratories, USA(توسط دستگاه آناليز بافت 

- ھا، ابتدا نمونهم آزمايشبدين نحو که قبل از انجا. انجام شدند) 2000(و ھمکاران  Benjakulروش 
و تيغه جراحی ) متر ميلی ٠١/٠با دقت (متر توسط کوليس ديجيتال  ميلی ٢۵٢٠ھای ژل با اندازه 

شکل (دما شدند دقيقه ھم ٣٠به مدت ) ٢۶-Cº٢٨(برش داده و قبل از انجام آزمايشات با دمای محيط 
٣- ٣.(  

                                                 
1 Water Binding Capacity 
2 cook loss 
3 fish finger 
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بافت ژل سوريمی ماھی شوريده دھان دستگاه آناليز بافت جھت ارزيابی خصوصيات  ٣- ٣شکل 
  .سياه

  آزمون نفوذ ١- ۴-۴-٣

ميلی متر در  ۶٠با سرعت ) مترميلی ۵قطر (ای ضدزنگ ، پيستون استوانه١جھت آزمون نفوذ
ھای ژل سوريمی نفوذ کرده و کيلوگرم در وسط نمونه ٢۵ ٣گرم و بار ۵ ٢ای دقيقه، نيروی ماشه

ت ل) قدرت ژل( ٤فاکتورھای حداکثر نيروی شکس قابليت ( ٥بر حسب گرم و تغيير شک
- بر حسب سانتی( ٦قدرت تشکيل ژل. متر تعيين شدندبر حسب ميلی) قابليت تغييرشکل/ارتجاعی

  :شود از فرمول زير محاسبه می) گرم.متر

  )g.cm(قدرت تشکيل ژل )= cm(فاصله نفوذ × ) g(نيروشکست 

  

  آناليز ساختار بافت ٢- ۴-۴-٣

ھای ژل بر روی يک صفحه صاف قرار ، نمونه٧)TPA(ليل ساختار بافت وتحجھت تجزيه
ای اکريليک شفاف از ارتفاع اصلی خود توسط پيستون استوانه% ۵٠گرفتند و دو بار به مقدار 

کيلوگرم  ٢۵گرم و بار  ۵ای  ميلی متر در دقيقه، نيروی ماشه ۶٠با سرعت ) مترميلی ۵٠قطر (
 ٢١- ، سختی)کيلوگرم نيرو( ١٨-ھا شامل سختیفيل بافت نمونهپارامترھای پرو. فشرده شدند

                                                 
1 puncture test 
2 trigger force 
3 load cell 
4 breaking force 
5 deformation 
6 gel strength 
7 texture profile analysis 
8 hardness-1 
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 ٤، قابليت ارتجاعی)متر کيلوگرم نيرو در ميلی( ٣، قابليت جويدن٢پيوستگی، بھم)کيلوگرم نيرو(
 Hayes et(توسط منحنی نيرو به زمان محاسبه شد ) کيلوگرم نيرو( ٥و خاصيت صمغی) متر ميلی(

al., 2005) ( ۴-٣شکل.(  

  

سازی ژل سوريمی ماھی شوريده دھان سياه منحنی تيپيک نيرو به زمان دو مرحله فشرده ۴-٣شکل 
، ٢- سختی: ، نقطه اوج دوم١- سختی: نقطه اوج اول. جھت تعيين پارامترھای ساختار بافت

پيوستگی، قابليت  بھم×١-سختی: ، خاصيت صمغی١سطح منطقه /٢سطح منطقه : پيوستگی بھم
  پيوستگی بھم×قابليت ارتجاعی× سختی: ، قابليت جويدن٢طول /١مقدار طول : ارتجاعی

  

  چک رطوبت تحت فشار يا آب ۴-۵-٣

با اندکی تغييرات ) Ng )1987از روش  ٦چک فشار يا آب تحت رطوبت تعيين محتويات منظور به
 داده توسط کوليس ديجيتال برش مترميلی ۵ضخامت  اي بههداير قطعات به ژل سوريمی .استفاده شد

 Whatman(صافی  کاغذ قطعه سه و باال در صافی کاغذ قطعه دو ، نمونه مابين)X(گرديد  توزين و
No. 1( وزنه استاندارد  دادن قرار با و گرفت قرار در زير)به فشاري آن سطح تمام بر )کيلوگرم ۵ 
درصد ) Y(شدند  توزين و گرديده جدا صافی کاغذ ھا ازنمونه سپس .گرديد وارد دقيقه ٢مدت 

 :گرديد محاسبه زير صورت به فشار  تحت رطوبت

  

                                                                                                                                                    
1 hardness-2 
2 cohesiveness 
3 chewiness 
4 springiness 
5 gumminess 
6 expressible moisture content or expressible drip 
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  مشاھده ريزساختار ۴-۶-٣

با اندکی تغييرات ) Benjakul )2008و   Rawdkuenمطالعه ريز ساختار سوريمی طبق روش 
) مترميلی ٣- ٢قطر (ھای ژل سوريمی قطعات مکعبی شکل بدين نحو که از داخل نمونه. انجام شد

% ٢ھا در بافر فسفات حاوی نمونه. ھا تھيه شدبرای سنجش ميکروسکوپی ساختار بافت نمونه
ساعت در آب  ١ھا به مدت سپس نمونه. ساعت ثابت شدند ۵/٢به مدت ) pH=٣/٧(گلوتارآلدئيد 

قرار ) v/v% ١٠٠تا  ۵٠از (اتانول  ھای مختلف محلولگيری توسط غلظتمقطر، قبل از فرآيند آب
ھا پوشش ھای مخصوص چسبيده شدند، با طال سطح آنھای خشک شده روی پايهنمونه. داده شدند

 LEO(کيلووات توسط ميکروسکوپ الکترونی  ١۵ھا در ولتاژ داده و در نھايت ريز ساختار آن
440i, Oxford, UK (بررسی شدند × ١٠٠٠و × ۵٠نمايی  با بزرگ) تصاوير ). ۵-٣شکل
جھت بررسی کمی و ) ImageJ )ImageJ 1.48c, USAترونی توسط نرم افزار ميکروسکوپ الک

  ).۶-٣شکل (سوريمی مورد پايش قرار گرفتند  ١گونالکيفی ساختارھای پلی

  

مراحل تصويربردای الکترونی جھت بررسی ارزيابی ريزساختار سوريمی منجمد ماھی  ۵-٣شکل 
  .شوريده دھان سياه

  

                                                 
1 polygonal structures 
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جھت تجزيه و تحليل تصاوير ) ImageJ )ImageJ 1.48cنمايی از محيط کار نرم افزار  ۶-٣شکل 
  .ميکروسکوپ الکترونی

  

  ھای شيميايی آزمون ۵-٣

  ترکيبات شيميايی تقريبی ١-۵-٣

  محتويات پروتئين، چربی، رطوبت و خاکستر ١- ١-۵-٣

 ١كلدال تيتراسيون و تقطير ھضم، ايھروش استفاده از با ھانمونه در موجود كل پروتئين مقدار
 ٢۵/۶ ضريب از پروتئين درصد به نيتروژني درصد براي تبديل و )AOAC, 1995(شده  گيرياندازه
شده و سوريمی طبق فرمول ارائه شده از گوشت چرخ استخراج پروتئين درصد سپس. گرديد استفاده

  .محاسبه شد) AOAC )1995شده توسط 

 استخراج از بعد). AOAC, 1995(شد  گيرياندازه ٢سوکسله دستگاه از استفاده با چربی ميزان
 جھت .گرديد محاسبه چربی درصد )سوکسله دستگاه و ھگزان -nحالل آلی  از استفاده با(چربی 
گوشت ( شده محصوالت تھيه ھمچنين و چربی ماھی ميزان ابتدا ھا،نمونه چربی درصد گيرياندازه

طبق فرمول ارائه  چربی درصد سپس .شد گيريسوکسله اندازه دستگاه توسط )چرخ کرده و سوريمی
  .محاسبه شد) AOAC )1995شده توسط 

 Sartorius(سنج  رطوبت از استفاده با ھای سوريمیمحتويات رطوبت کل نمونه درصد ميزان
MA30, Germany (در دمای Cº١٠۵ شد  محاسبه ثابت وزن به رسيدن تا)AOAC, 1995.( 

                                                 
1 kjeldahl method 
2 soxhlet 
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گرم  ١٠بدين منظور . استفاده گرديد) AOAC )1995براي سنجش محتويات خاکستر از روش 
نمونه در بوته چينی قرر داده شده، ابتدا روي حرارت به طوري که نمونه مشتعل نگردد، سوزانده 

تا زمان به دست آمدن رنگ  Cº۵۵٠با دماي ) Carbolite, England(شد و سپس در کوره الکتريکی 
کستر حرارت داده شد و در پايان آنچه باقی مانده بود به عنوان خاکستر به صورت زير سفيد خا

  :محاسبه گرديد

محتوای	خاکستر%
ماده	تر وزن	بوته	 ماده	خشک وزن	بوته	

وزن	نمونه
100 

  محاسبه درصد محصول و راندمان توليد  ٢- ١-۵-٣

به گوشت شسته  ٢)WM(از طريق نسبت وزن سوريمی يا گوشت شسته شده  ١تعيين درصد محصول
  ):Ramadhan et al., 2011(شود محاسبه می ٣)UM(نشده 

درصد	محصول
WMتر	وزن

UM	تر	وزن
100 

ھای زير محاسبه درصد راندمان استحصال گوشت چرخ شده و سوريمی با استفاده از فرمول
  ): Jin et al., 2007(گردد می

یسوريم راندمان	توليد	
وزن	سوريمی

وزن	کل	ماھی
راندمان	گوشت	چرخ												100

وزن	گوشت	چرخ	شده

وزن	کل	ماھی
100 

  پروفايل اسيدھای چرب ٣- ١-۵-٣

ترکيب پروفايل اسيدھای چرب در چربی گوشت ماھی و سوريمی توليد شده از آن در زمان 
 آناليز. تعيين شد FAMEs٤صفر توسط کروماتوگرافی گازی اسيدھای چرب متيل استر شده يا 

ابتدا . انجام گرفت) 1957(و ھمکاران  Folchاز روش اصالح شده  استفاده با چرب اسيدھاي
گرم از  ۵بدين نحو که رطوبت . شت ماھی شوريده دھان سياه انجام گرفتاستخراج روغن از گو

ليتر ميلی ٣٢گوشت ماھی توسط ازت مايع جدا شده و در يک ھاون سنگی آسياب گرديد، سپس 
ليتر متانول ھمگن گرديد، سپس مخلوط ميلی ١۶کلروفرم را به آن افزوده و در ادامه با اضافه کردن 

ساعت  ٢ميلی ليتر آب در مکان ثابت به مدت  ١٢منتقل و پس از ترکيب با را به فانل جدا کننده 
. آوری شدفاز پايينی که فاز کلروفرمی است جدا و جمع. قرار گرفت تا به دو فاز جداگانه تقسيم شود

ليتر کلروفرم به اليه فوقانی دوباره افزوده و مجدداً فاز پايينی جدا و به فاز پايينی ميلی ٢٠سپس 
اسيد چرب متيل استر شده با . کلروفرم محلول توسط روتاری خشک شد. ه قبل اضافه گرديدمرحل

و محلول اسيد چرب متيل ) Christie, 1982(کاتاليز شده از چربی کل تھيه شده -تبادل استری اسيد
ميکروليتر  ١سپس مقدار . خالص سازی گرديد) 1996(و ھمکاران  Ghioniاستر شده طبق روش 

 Younglin ACME 6000 Mمتيل استری شده به داخل دستگاه كروماتوگرافي گازي مدل اسيد چرب 
GC  )(مجھز به آشکار ساز حرارتي ) ساخت ژاپنFID(   و ستونSupelco SLB-IL111 Sigma-

Aldrich )100 m× 0.250 mm×0.2 µm(   تزريق گرديد) دماي کوره و شناساگر به ). ٧- ٣شکل

                                                 
1 yield % 
2 washed meat 
3 unwashed meat 
4 gas chromatography of fatty acid methyl esters 
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گراد در درجه سانتي ١٠نرخ دمايی (گراد تنظيم شد درجه سانتي ºC٢۵٠و  ºC١٨٠ترتيب برابر 
متر در دقيقه استفاده  ميلی ٣٠با جريان ) carrier gas(گاز ھيدروژن به عنوان فاز متحرك ). دقيقه

ارتفاع اسيدھاي چرب با مقايسه زمان بازداري و الگوي جداسازي ھر يك ). ٣/٢٣ psiفشار (گرديد 
  ).Metcalfe and Schmitz, 1961(ھاي استاندارد شناسايي گرديدند هاز تركيبات با نمون

  

  .مراحل تعيين پروفايل اسيدھای چرب گوشت و سوريمی ماھی شوريده دھان سياه ٧-٣شکل 

٣-۵-٢ pH  

ليتر آب مقطر ھموژنيزه شده و مخلوط از فيلتر کاغذ ميلی ۴۵ھای سوريمی در گرم از نمونه ۵
محتويات عبور داده شده از کاغذ صافی  pHبه کمک پمپ خالء عبور داده شد و  ١صافی شماره 

 Goulas and(شد ثبت ) ٢۶- ºC٢٨(در دمای اتاق ) Metrohm, Germany(متر ديجيتالی  pHتوسط 
Kontominas, 2005.(  

  

  رار کلھای ف ترکيبات ازت ٣-۵-٣

ھای سوريمی پس از گرم از نمونه ١٠توسط تقطير  ١)TVB-N(نيتروژن پايه فرار کل  ميزان
محاسبه  زير شكل به فرار ازت مقدار و شده گيري اندازه كلدال دستگاه تقطير MgOگرم از  ٢افزودن 

  :)AOAC, 1995(شد 

  TVB-N) گرم گوشت ١٠٠ در گرم ميلي(  = )نرمال ١/٠( سولفوريك اسيد حجم ١۴ )ثابت عدد(

  

  شاخص تيوباربيتوريک ۵-۴-٣

  Bauerو Benjakulبا توجه به روش  ٢)TBARS(مواد واکنش پذير تيوباربيتوريک اسيد 
% ٠٣٧/٠ليتر از مخلوط  ميلی ۵گرم نمونه با  ١بدين نحو که . با اندکی تغييرات انجام شد) 2001(
. نرمال ھمگن شدند ٢۵/٠و اسيد کلريدريک اسيد تری کلرواستيک % ١۵تيوباربيتوريک اسيد، - ٢

ھا در زير آب پس از آن لوله. دقيقه انکوبه شد ۴٠به مدت ) ºC٩٠(مخلوط را در يک حمام آب گرم 
. دقيقه در دمای محيط سانتريفوژ شدند ٢٠به مدت  ٣۶٠٠×  g شير سرد شده و به دنبال آن در 

ر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نانومت ۵٣٢جذب رنگ زرد محلول بااليی در طول موج 
)Varian Cary 50, Australia (مقادير . تعيين شدTBARS آلدئيد  دی گرم مالون به عنوان ميلی

                                                 
1 Total volatile basic nitrogen 
2 Thiobarbituric acid reactive substances 
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)MDA(در ضمن در ھر دوره از آزمايش قبل از خواندن . به ازای ھر کيلوگرم از نمونه بيان شد ١
- تيوباربيتوريک اسيد با غلظت-٢موالر  ٠٠۵/٠ليتر از محلول  ميلی ۵ھا، ابتدا توسط واکنش نمونه

  ).به پيوست مراجعه شود(نمودار استاندارد تھيه شد  TEP٢ھای مشخص از 

  

  ھای حسی آزمون ۶-٣

  آماده سازی فينگر ماھی و شاخص ھدونيک ١-۶-٣

) 2006(و ھمکارن Tokur ھای منجمد در طول نگھداری توسط روش فينگرھا از سوريمیفيش
توسط ) گرم ١/۵٠±١٣/٢متر؛  سانتی ٩×٢(ھا نمونه). ١- ٣جدول (ييرات تھيه شدند با اندکی تغ

ور پخته شدند و پس از گذشت به صورت غوطه ºC۵±١٨٠کردنی در دمای روغن مخصوص سرخ
ھای ديده آزمايشگاه نفر از مسئولين آموزش ٧فينگرھا به اندازه از وسط فيشھای يکدقيقه نمونه ١۵

شکل (برای ارزيابی حسی ارائه شد ) سن ٣۴±۴نفر مرد؛  ٧(احد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد و
بسيار دوست نداشتنی تا = ١( ٩تا  ١اعضاء پنل به رنگ، بو، بافت، طعم و مقبوليت کلی از ). ٨- ٣
بعالوه ). Paulus et al., 1979(دادند  نمره ٣بر اساس امتيازدھی ھدونيک) بسيار دوست داشتنی= ٩

و  Rehbeinھای ذکر شده در باال برای امتيازدھی، طبق استاندارد تھيه شده توسط  يژگیکيفيت و
Oehlenschlager )2009 (انجام شد.  

  

  .ھای منجمد ماھی شوريده دھان سياهسوريمی فينگر ماھی از تھيه فرموالسيون ١-٣جدول 

  مقدار برحسب درصد   تركيبات  
  ٠٠/٩٣  سوريمی
  ٠٠/١  پودر پياز

  ٠٠/٣  گندمآرد 
  ۴۶/١  آرد سوخاري

  ٠٢/٠  آويشن 
  ۵٢/١  نمك 

  

                                                 
1 Malondialdehyde 
2 1,1,3,3-tetraethoxy-propane 
3 hedonic scale 
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  .ھای منجمد ماھی شوريده دھان سياه جھت ارزيابی حسیتھيه فينگر ماھی از سوريمی ٨-٣شکل 

  

  آناليز سختار بافت فينگرھای ماھی ٢-۶-٣

انجام با ) 1978( Bourneفينگرھای ماھی طبق روش  ١)TPA(وتحليل ساختار بافت جھت تجزيه
ھای يک اندازه از فينگرھای ماھی که ابتدا نمونهبه نحوی. برخی تغييرات انجام پذيرفت

سپس بعد از گذشت . توسط کوليس ديجيتال و تيغه تيز جراجی آماده شدند) مترميلی ٢٠×٢٠×٢۵(
مت دو ھا از يک سدر تمام طول انجام آزمايش تمام نمونه. ھا با محيط ھم دما شدنددقيقه نمونه ٣٠

- ميلی ۵٠قطر (ای اکريليک شفاف از ارتفاع اصلی خود توسط پيستون استوانه% ۴٠بار به مقدار 
شکل (کيلوگرم فشرده شدند  ٢۵گرم و بار  ۵ای  ميلی متر در دقيقه، نيروی ماشه ۶٠با سرعت ) متر
يلوگرم ک( ٢٣- ، سختی)کيلوگرم نيرو( ١٢-ھا شامل سختیپارامترھای پروفيل بافت نمونه). ٩- ٣

و ) متر ميلی( ٦، قابليت ارتجاعی)متر کيلوگرم نيرو در ميلی( ٥، قابليت جويدن٤پيوستگی، بھم)نيرو
  .)Hayes et al., 2005(توسط منحنی نيرو به زمان محاسبه شدند ) کيلوگرم نيرو(خاصيت صمغی 

                                                 
1 texture profile analysis 
2 hardness-1 
3 hardness-2 
4 cohesiveness 
5 chewiness 
6 springiness 
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  .ساختار بافتفينگر ماھی تھيه شده از سوريمی منجمد در حال انجام آزمايش آناليز  ٩-٣شکل 

  

  آزمون تاکردن ٣-۶-٣

ھای سوريمی منجمد آزمون استاندارد ژاپنی  حسی ژل نمونه-در خصوص ارزيابی مکانيکی
بين انگشت شست و سبابه و برآورد ) متر ميلی ٣قطر (ھای ژل  ، از طريق قرار دادن نمونه١تاکردن

متيازدھی ميزان شکنندگی ژل ا). ١٠-٣شکل ) (Poon et al., 1981(ميزان شکنندگی ژل تعيين شد 
  .انجام شد ٢-٣طبق جدول 

  

  ).Poon et al., 1981(نحوه امتيازدھی در آزمون تاکردن  ٢-٣جدول 

  توضيحات  کيفيت درجه
  شودپس از فشار دادن ھيچ شکافی در دو طرف آن مشاھده نمی  )AA( ٥درجه 
  شودنمیپس از فشار دادن ھيچ شکافی در يک نيمه آن مشاھده   )A( ٤درجه 
شودھايی ديده می پس از فشار دادن به تدريج در يک سمت آن ترک  )B( ٣درجه 
  شودھايی در آن ديده می بالفاصله پس از فشردن ترک  )C( ٢درجه 
  شودبا فشار انگشت خرد می  )D( ١درجه 

  

                                                 
1 floding test 
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  .نحوه انجام آزمون تاکردن ژل کامابوکو سوريمی ماھی شوريده دھان سياه ١٠-٣شکل 

  

  ھا ميکروبی آزمون ٧-٣

  ھای مزوفيل شمارش کلی باکتری ١-٧-٣

به روش شمارش روی پليت و با استفاده از  TPC١ھای ھوازی يا روش شمارش کل باکتری
به  Cº٣٧و انکوباسيون در دمای ) NaCl(نمک طعام % ٧محيط کشت نوترينت آگار غنی شده با 

 ١٠نحوکه ابتدا بدين). Singh and Balange, 2003; APHA, 1984(ساعت انجام گرفت  ۴٨±١مدت 
کلريدسديم  محلول(ليتر سرم فيزيولوژيک  ميلی ٩٠استريل با  در شرايط سوريمی نمونه از گرم
ھا، پس از تھيه رقت .شد متوالی استفاده ھايرقت تھيه برای محلول اين از. شد ھموژن%) ٠/٨۵

) Binder, Germany(در انکوباتور  صورت کشت عمقی کشت داده، کد گذاری وھا بهنمونه
ھای رشد يافته شمارش و در  پس از  طی شدن مدت زمان نگھداری، تعداد پرگنه. نگھداری شدند

  .ھا در گرم نمونه بدست آيدعکس رقت مربوطه ضرب تا تعداد پرگنه

  

  ھای سرمادوست شمارش کلی باکتری ٢-٧-٣

گرم از نمونه سوريمی،  ١٠جام شد که به نحو انبدين ٢)PTC(ھای سرمادوست شمارش باکتری
بعد از . اضافه شد%) ٨۵/٠محلول کلريد سديم (شود ليتر محلول نمک استريل اضافه میميلی ٩٠

ھاي سرمادوست در باکتري. تھيه شدند ١٠-١٠ھايی تا دقيقه غلظت ١ھموژن کردن مخلوط به مدت 
 Thermo(دار  روز در انکوباتور يخچال ٧و به مدت  ºC١٠در دماي  ٣محيط کشت پليت کانت آگار

Scientific Heraeus, Germany (ھای رشد صورت لگاريتم پرگنهھا بهتعداد باکتري. نگھداری شدند
  ).Kilinc et al., 2007; APHA, 1984(گزارش شد  ٤)Log10 cfu/g(يافته در واحد گرم 

  

                                                 
1 Total Plate Count 
2 Psychrotrophic Count 
3 plate count agar 
4 colony-forming unit 
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  فرم ھای کلی شمارش کلی باکتری ٣-٧-٣

 پورپليت روش به ھاي متواليرقت و اوليه سوسپانسيون تھيه با  فرمليھای كباکتری شمارش
گرديد  انکوبه ساعت ٢۴به مدت  ºC٣٧در دمای  و شد داده کشت VRBA١كشت  محيط در كانت

)Kilinc et al., 2007; APHA, 1984.(   

  

  خواص کاربردی پروتئين  ٨-٣

  ھای محلول قابليت استخراج پروتئين ١-٨-٣

ھای سوريمی از شاخص درصد قابليت استخراج گيری ميزان دناتوره شدن پروتئينبرای اندازه
اصالح شده توسط ) Bauer  )2000و   Benjakulتوسط روش  SEP٢ھای محلول در نمک يا  پروتئين

Benjakul  وSutthipan )2009 (در برخی منابع اين شاخص به عنوان . به شرح زير انجام گرفت
  .شود شناخته می SSN٣ ازت محلول در نمک يا

) C۴°(موالر سرد  ٠/KCl ۶ليتر ميلی ١٨گرم از نمونه سوريمی انجمادزدايی شده مقدار  ٣به 
 ,Heidolph(دور در دقيقه توسط ھموژنايزر  ١۶٠٠ثانيه با سرعت  ٣٠اضافه شد و مخلوط برای 

Germany (مخلوط ھمگن شده در دمای . ھمگن گرديدºC۴  دقيقه با  ٢٠به مدت×g ١٢٠٠٠ 
% ۵٠ ٤اسيدکلرواستيکليتر از محتويات شناور روی سطح، تریميلی ١٠سپس به . سانتريفيوژ شد

)w/v ( ١٠اسيد کلرواستيکبه رسوبات، تری. برسد% ١٠سرد اضافه شده تا غلظت نھايی به %
وقانی مخلوط حاصله دوباره سانتريفيوژ شده و مايع ف. موالر حل شدند ٠/NaOH ۵اضافه شده و در 

پروتئين موجود در محلول مايع فوقانی به روش . جدا سازی و به مايع فوقانی مرحله قبل اضافه شد
گيری شده و نشين شده به روش کلدال اندازاو پروتئين ته) Robinson and Hodgen, 1940( ٥بيوره

  :ھای محلول به صورت زير محاسبه شددر آخر پروتئين

   

ھاپروتئين 	درصد	قابليت	انحالل	
ميزان	پروتئين	محلول	اندازه	گيری	شده	در	مايع	فوقانی

	شده نشينته ميزان	پروتئين	
100 

  

ھای مس دو ظرفيتی گيری پروتئين به روش بيوره تشکيل کمپلکس بين يونمکانيسم اندازه
)Cu2+ (برای تشکيل کمپلکس نياز به حداقل دو پيوند پپتيدی است تا . و پيوندھای پپتيدی است

جذب رنگ آبی توليد شده را در طول . کس تشکيل گردد که کمپلکس تشکيل شده رنگ آبی داردکمپل
شود و از آنجايی که شدت رنگ با غلظت پروتئين نسبت مستقيم نانومتر اندازه گيری می ۵۴٠موج 
برای . با رسم يک منحنی استاندارد مقادير پروتئين مجھول در نمونه قابل اندازه گيری است. دارد

                                                 
1 Violet Red Blood 
2 salt extractable proteins 
3 salt soluble nitrogen 
4 trichloroacetic acid (TCA) 
5 biuret method 
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سديم پتاسيم  گرم ۶/٠و  )CuSO4.5H2O(گرم سولفات مس  ۵/١کردن محلول بيوره بايد  رستد
ليتر سديم ھيدروکسيد ميلی ٣٠٠سپس به آن . نمود آب مقطر حل ليترميلی ۵٠٠را در  تارتارات

١٠) %w/v(  ای و رسانده و نسبت به نگھداری آن در ظرف شيشه ليتر ١اضافه شده، حجم آن را به 
محلول بيوره به عنوان معرف واکنشی استفاده و  ليترميلی ۵/٢سپس از . تاريک اقدام شد در جای

سپس ). ١١-٣شکل ) (تشکيل رنگ آبی(در دمای اتاق نگھداری تا واکنش انجام شود  دقيقه ٣٠
قرائت ) Varian Cary 50, Australia(نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر  ۵۴٠جذب نمونه را در 

در . بيوره استفاده شد ليتر محلولميلی ۵/٢ آب مقطر بعالوه  ليترميلی ۵/٠حاوی  ١لوله شاھد. گرديد
با  ٢)BSA(ھا، ابتدا توسط سرم آلبومين گاوی ضمن در ھر دوره از آزمايش قبل از قرائت نمونه

  ).به پيوست مراجعه شود(ليتر نمودارھای استاندارد تھيه شدند  گرم در ميلی ميلی ١٠غلظت 

  

  

ھای محلول بين معرف بيوره و پروتئين) پديدار شدن رنگ آبی(تشکيل کمپلکس  ١١-٣شکل 
  .سوريمی ماھی شوريده دھان سياه

  

  خصوصيات و پايداری کف ٢-٨-٣

ھای ھای صفر و ماه ششم پس از نگھداری برای نمونهدر زمان ٣ظرفيت و پايداری کف
ھای برای توليد کف، سوسپانسيون. انجام شد) Garcia )1977و  Coffmanسوريمی، طبق روش 

دور در دقيقه به  ٢٠٠٠٠به صورت شديد با ) ليتر آب مقطر ميلی ١٠٠گرم سوريمی در  ۵(پروتئين 
در نھايت حجم کف توليدی توسط استوانه . دقيقه در دمای اتاق ھموژنيزه و مخلوط شدند ٢مدت 

به طور کامل ناپديد گردد به عنوان زمان  مدت زمانی که صرف شد تا کف. گيری شدمدرج اندازه
  .پايداری کف تلقی شد

ظرفيت	کف% 100 

پايداری	کف% 100 

  

                                                 
1 blank 
2 bovine serum albumin 
3 foam properties and stability 
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برابر حجم  Vfبرابر حجم اوليه سوسپانسيون،  ILVبرابر حجم کف،  FVکه در معادالت باال؛ 
  . برابر حجم کف کل بعد از مخلوط نمودن V0کف باقی مانده پس از يک ساعت و 

  

  

  

  خصوصيات امولسيون کنندگی ٣-٨-٣

در زمان صفر و ماه ششم نگھداری برای  ١ظرفيت امولسيون کنندگی و پايداری امولسيون
. با اندکی تغييرات انجام پذيرفت) 1972(و ھمکاران  Yatsumatsuھای سوريمی، طبق روش نمونه

 ۵ليتر روغن ذرت به مدت ميلی ١٠ليتر آب مقطر و ميلی ١٠سوريمی با گرم از  ۵/٢بدين نحو که 
ليتر ميلی ۵٠دور در دقيقه ھموژنيزه شده و سوسپانسيون پروتئين به تيوب  ٢٠٠٠٠دقيقه با 

ارتفاع اليه امولسيون . سانتريفيوژ شد ١١٠٠ xgدقيقه با  ۵سانتريفيوژ منتقل شده و به مدت 
  .محاسبه شدمحتويات در استوانه مدرج 

درصد	امولسيون	کنندگی
ارتفاع	اليه	امولسيون	درتيوب

ارتفاع	کل	محتويات
100 

  

  تجزيه و تحليل آماری ٩-٣

-تفاوت معنی. تکرار انجام شد ۵ھای فيزيکی با  تکرار و آزمايش ٣ھای شيميايی با  تمام آزمايش
با % ۵در سطح ) ANOVA(دار ميان ميانگين نتايج آزمايشات توسط آناليز يکطرفه واريانس 

ھای ميانگين صفات در زمان. مورد سنجش قرار گرفتند) ٠/١۵نسخه ( SPSSاستفاده از برنامه 
  .مورد مقايسه قرار گرفتند) LSD(داری اندازه گيری از آزمون حداقل تفاوت معنی

  

  

   

                                                 
1 emulsification capacity and stability 
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  ھايافته: فصل چھارم
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  تغييرات خصوصيات فيزيکی سوريمی ١-۴

  رنگ ١-١-۴

ھای سوريمی حاوی مواد محافظ سرمايی مختلف در طول شاخص سفيدی در تمام نمونه
البته اين ). ١- ۴نمودار (به صورت تدريجی کاھش يافت ) -١٨±Cº٢(نگھداری در شرايط انجماد 

کاھش يافت % ٢١/۵۴±٠٧/٠به  ٠٨/۶١±١٣/٠کاھش در نمونه شاھد با شدت بيشتری از 
)٠۵/٠p< .(افظ سرمايی مختلف تأثير ابتدايی روی پارامترھای رنگ اضافه نمودن مواد مح

نسبت ) Twpc(به طوری که اضافه نمودن کنسانتره پروتئين آب پنير ). ١-۴جدول (محصول داشتند 
درحالی که کتيرا . سوريمی شد) *L(برابر سبب کاھش اوليه درجه روشنايی  ٠١/١به تيمار شاھد، 

بر  عالوه). >٠۵/٠p(ھبود درجه روشنايی محصول گرديد برابر نسبت به تيمار شاھد سبب ب ١٩/١
اين بيشترين درجه زردی محصول در تيمار حاوی کنسانتره پروتئين آب پنير مشاھده شد 

)٠۵/٠p< (البته روند کاھش شاخص سفيدی در تيمار . که خود سبب کاھش روشنايی محصول شد
Twpc ماليم بود.  

  

نمونه . ھای سوريمیشرايط انجماد روی شاخص سفيدی نمونهتأثير نگھداری در  ١-۴نمودار 
، )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری و نمونه) Tc(سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 

  .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(صمغ زانتان 
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  .تغييرات پارامترھای رنگ سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف ١-۴جدول 

دوره   تيمارھا
نگھدار

  )ماه(ی 

پارامترھا
  ی رنگ

Twpc Tcs Txg  Ttg Tcc Tc  
f٠٣۵/٧٩±٠/

۶٠  

e٠٢±٠٠٧/٠/
۶۶  

d٣٧±٠٩٩/٠/
۶٣  

c٢٢±٣١٨/٠/
۶٨  

b١٨۴/٠٩±٠/
۶٧  

a١٣۴/٨٣±٠/۶٠  ١ 

L*  

cc٣۶٨/٠±۴۵/
۶٠  

bb٠۵٧/٠±۶٩/
۶۵  

aa٠٣±٠٩٢/٠/
۶٣  

ba٨٩±٠٢١/٠/
۶۶  

ba٠٢٨/٠±۵۶/
۶۶  

ab٠٧١/٠±۴٨/
۵٢  ٨ 

dd٢۶٢٠±٩/٠/
۶٠  

da٠٢٨/٠±۵٢/
۶١  

ad١٨۴/١٧±٠/
۶٢  

ac٢۵۵/١٧±٠/
۶۴  

ac٠±٠٢٨/٠۴/
۶۴  

ca٠٩±٠٠٧/٠/
۵٧  ۴ 

bc٠۴٠±٢/٠۶/
۵٩  

fa١۵۶/٠±۴۴/
۶٠  

fb١٩٨/٠±۶٩/
۶١  

af٠٩٢/٠±۶٩/
۶۴  

fa٢٢۶/٩٠±٠/
۶٠  

ff٠۵١٩±٧/٠/۵۵  ۶ 
hh٠١۵/٨٩±٠/

١-  

hg٠١۴/٩٠±٠/
٠-  

gh٠١۴/٠±۶۶/
٠-  

h٠۵١١/٠±٧/٠
 -  

h٢٣/٠±٠٢٨/٠
 -  

g٠۴٠  - ٣٣/١±٢/٠ 

a*  

nh٠١۴/٠±۶٠/
١-  

an٠۴٨٣/٠±٩/٠
 -  

an٩٠/٠±٠٠٧/٠
 -  

na٠۵٢±٧/٠۴/٠
 -  

nn٠±٠٢٨/٠۴/
٠-  

gg٢±٠٧١/٠۴/١
 -  ٢ 

ar٠۵٧/٠±۶٣/١
 -  

r٠١۴/٢±٠۵/٠ -  
rr٠٣۵/٠±۶٩/٠

 -  
r١٩/٠±٠٠٧/٠ -  r٢٠/٠±٠٢١/٠ -  

ha٠١۴/٣٧/٠±٠
 -  ۴ 

rs٨٧/١±٠٢٨/٠
 -  

dr٠١۴/٠٨/٠±٠
 -  

br٠١۴/٠±۶۶/٠
 -  

rb٠١۴/٢±٠۶/٠
 -  

br٠٢١/٠±۵٠/٠
 -  

ra١٨/٠±٠٧٨/٠ -  ۶ 
hn٠۵٣٨±٧/٠

/۶  

gs٢١±٠٢١/٠
/٩  

sd٠١۴/٠±۵٠
/٨  

hd٠٢±١٩١/٠/
١٠  

dh٠٨۵/٠±۵١
/٧  

dh٠٢١/٠±۴۵/
٠  ٧ 

b*  

dc٨٢±١٧٠/٠
/۶  

cb٠۴٠١±٢/٠
/٩  

ca٨±١١٣/٠۵
/٨  

ba٠١۴/٠±۴٢
/٩  

aa١٠۶/٩١±٠
/٧  

ab٢١±١٧٠/٠/
٢  ٧ 

p٢٢۶/٣١±٠/
۶  

o٠٢١/٠±۵٩/
١٠  

n٠١۴/٠±۴۵/
٨  

r١۴٠١±٨/٠/
٧  

e٠٢٨/٠±۵٩/
٨  

l٣٣/٨±٠٠٧/٠  ۴ 
rr٠۴٢/٠±۵١/

۶  

f٠۵٧/٠±۴٨/
١٠  

o٩٧±١٧٧/٠/
٧  

f٧±٠٩٢/٠۶/
١٠  

o٠۴٨٨±٢/٠/
٧  

s٠۶۴/٠±۴٢/٩  ۶ 

کتيرای ايرانی ، )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 
)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n .

  .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف در ھر ستون بيانگر اختالف معنی

  

  ظرفيت نگھداری آب ٢-١-۴

در پايان . نشان داده شده است ٢-۴نمودار ھای سوريمی در ظرفيت نگھداری آب برای نمونه
که  طوری به. ھا نسبت به زمان صفر کاھش يافتماه ظرفيت نگھداری آب تمام سوريمی ۶نگھداری 

 ٨۶/٠±٠٢٠/٠(ترين ظرفيت نگھداری آب در سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی محاسبه شد  کم
نگھداری آب توسط پروتئين  مواد محافظ سرمايی سبب حفظ قابليت). >٠۵/٠p)  (گرم/گرم

) گرم/گرم ٠٢/١±٠٣۶/٠(ترين اثر ھا شده اما در اين ميان سوريمی واجد صمغ زانتان کمسوريمی
بيشترين اثر را دربين مواد محافظ سرمايی نشان دادند ) گرم/گرم ٣۴/١±٠۵٩/٠(و کيتوزان 

)٠۵/٠p< .( روند کاھشی ماليمی در تيمارھایTcs  وTwpc مشاھده شد.  
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. )-Cº١٨(ھای سوريمی در شرايط انجماد تغيير در ظرفيت نگھداری آب نمونه ٢-۴نمودار 
، )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 

 ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
  .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين

  تغييرات خواص رئولوژيک بافت ژل ٣-١-۴

  آزمون نفوذ ١- ٣-١-۴

ھای ژل نمونه) متر ميلی(و تغييرشکل يا فاصله نفوذ ) گرم(نيروی شکست يا نيروی نفوذ 
ص ترين شاخکم. بيان شده است ١-۴ماه به صورت منجمد در شکل  ۶سوريمی در طول نگھداری 

) گرم ٢۶٣/١۶±۵٠/٢٧١( Tcو به دنبال آن ) گرم ٠٠/١۶۶±Txg )۶٢٧/٢٢نيروی نفوذ در تيمار 
به عبارت ديگر در اين ). >٠۵/٠p(مشاھده شد ) -Cº١٨(ماه در شرايط انجماد  ۶پس از نگھداری 

تر بافت داخل اين دو تيمار نيروی کمتری جھت نفوذ به داخل بافت صرف شد و يا به معنی دقيق
در طول نگھداری نيروی نفوذ ). >٠۵/٠p(ھا از انسجام و استحکام کمتری برخوردار بود نمونه

، تغييرات اندکی از خود نشان داده و باالترين Twpcکه تيمار  تمام تيمارھا کاھش نشان داد درحالی
ماه، بيشترين مقدار  ۶پس از گذشت ). >٠۵/٠p(شاخص نيروی نفوذ را به خود اختصاص داد 

به  Tccو  Twpcشود يا حداکثر فاصله نفوذ در تيمارھای ای که الزم است ساختار ژل تخريب صلهفا
 ١٢/۴±١۵۶/٠(کمترين فاصله نفوذ در تيمار واجد صمغ زانتان . حاصل شد) <٠۵/٠p(طور مشابه 

  ). >٠۵/٠p(محاسبه شد ) مترميلی
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ژل توليد شده از سوريمی ماھی شوريده ) مترميلی(و فاصله نفوذ ) گرم(نيروی نفوذ  ١-۴شکل 
و ) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . دھان سياه واجد مواد محافظ سرمايی مختلف در شرايط انجماد

و کنسانتره ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  نمونه
  .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف بيانگر اختالف معنی .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(پروتئين آب پنير 

  

. گزارش شده است ٣-۴اثر نگھداری سوريمی در شرايط انجماد بر قدرت تشکيل ژل در نمودار 
تر ير تيمارھا ضعيفدر مقايسه با سا Tcو  Txgدر تيمار ) متر سانتی×گرم(قدرت تشکيل ژل 

اثر منفی بر قابليت تشکيل ژل سوريمی ) Txg(اضافه نمودن صمغ زانتان ). >٠۵/٠p(مشاھده شد 
- متر کاھش يافته و ضعيفسانتی×گرم ٢٢/۶٨±٧۴٠/۶به  ٣٩/۵۶٨±۶٣٩/٢٨داشته و از مقدار 

  ).  >٠۵/٠p(ترين قدرت تشکيل ژل را در ميان ساير تيمارھا به خود اختصاص داد 
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تغييرات قدرت تشکيل ژل توليد شده از سوريمی ماھی شوريده دھان سياه واجد مواد  ٣-۴نمودار 
ھای  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . )-Cº١٨(محافظ سرمايی مختلف در شرايط انجماد 

و کنسانتره ) Tcs(، کيتوزان )Txg( ، صمغ زانتان)Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 
  .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(پروتئين آب پنير 

  

  آناليز ساختار بافت ٢- ٣-١-۴

جھت محاسبه پارامترھای مختلف آناليز بافت ژل کامابوکو تھيه شده ) ٢-٣(منحنی نيرو به زمان 
نشان  ۴- ۴و  ٣-۴ھای  شد و نتايج در شکلھای مختلف ترسيم ھای سوريمی منجمد در زمان از نمونه
-و سختی ١- سختی. تمام پارامترھای آناليز بافت ژل با گذشت زمان نگھداری کاھش يافتند. داده شد

ھای ژل سازی در نمونه به عنوان حداکثر مقاومت نمونه در اولين و دومين مرحله از فشرده ٢
اگرچه، . مشاھده شد ٢- ھا بيشتر از سختیدر تمام نمونه ١-شاخص سختی). ٢- ۴شکل (برآورد شد 

ھا در طول نگھداری در شرايط انجماد کاھش نشان داد اما اين روند نمونه) گرم(شاخص سختی 
درحالی که ). >٠۵/٠p(با شدت بيشتری بود ) گرم ۵٠/١۵١۴±٩۵٧/١۴۴(نزولی در تيمار شاھد 

و ) گرم ۵٠/٢٧٠٨±۴٧٧/٣٧( تيمارھای حاوی مواد محافظ سرمايی کنسانتره پروتئين آب پنير
پيوستگی، شامل  شاخص بھم). >٠۵/٠p(کمتر کاھش داشتند ) گرم ۵٠/٢٣٠٨±٠٧٠/١٧۶(کيتوزان 

ھا سازی از نمونهسازی مرحله دوم به مرحله اول فشرده نسبت منطقه نيروی مثبت در طی فشرده
 Tcsو  Twpcاضر، در مطالعه ح). ٣-۴شکل (نيز در طول نگھداری در شرايط انجماد کاھش يافت 

  ). >٠۵/٠p(آلی در طول نگھداری در شرايط انجماد بود پيوستگی ايده قادر به ارائه شاخص بھم
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پيوستگی آناليز ساختار بافت و بھم) گرم( ٢-، سختی)گرم( ١- تغييرات فاکتورھای سختی ٢-۴شکل 
ھای  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی  ).- Cº١٨(ھای سوريمی در طول نگھداری ژل نمونه

و کنسانتره ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 
ھا بين نمونهدار  حروف مختلف بيانگر اختالف معنی .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(پروتئين آب پنير 
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اشاره به ارتفاعی است که نمونه در فاصله زمانی بين پايان ) مترميلی(شاخص قابليت ارتجاعی 
نمايد، داشته که انجماد سبب سازی بازيابی می سازی تا شروع مرحله دوم فشرده مرحله اول فشرده

در ) متر يلیم ۵۴/٠±٠۵٧/٠(اين شاخص در تيمار شاھد  ).٢- ۴شکل (کاھش اين شاخص شد 
ھای واجد مواد در حالی که نمونه). >٠۵/٠p(ترين ميزان نسبت به ساير تيمارھا مشاھده شد  کم

 ٣٢/١±٠/٠٨۵( Twpcمحافظ سرمايی مختلف اين شاخص را بھبود داده که در اين ميان تيمار 
 شاخص صمغی). >٠۵/٠p(بھترين اثر را داشتند ) متر ميلی ٣٠/١±٠٩٢/٠( Tcsو ) متر ميلی

که برابر مقدار انرژی مورد نياز برای از ھم پاشيدن يک محصول نيمه جامد به حالت آماده ) گرم(
). ٣- ۴شکل (ھای سوريم کاھش يافت برای بلع، با افزايش زمان نگھداری در شرايط انجماد نمونه

ليت شاخص قاب). >٠۵/٠p(تر بود نسبت به ساير تيمارھا کم Twpcھر چند اين کاھش برای نمونه 
اما اين شاخص در تيمار واجد کتيرا . ھا کاھش يافتبا گذشت نگھداری نمونه) گرم(جويدن 

) گرم ١٣±۵٠/١۶٨٣/۴٣۵( Twpcترين مقدار خود در مقايسه با در کم) گرم ۴٢٩/١۵±٠٠/۵۵۶(
  ).>٠۵/٠p(بود 

  آزمون تاکردن ۴-١-۴

سبب کاھش نتايج آزمون تاکردن انجماد . نشان داده شده است ٢-۴نتايج آزمون تاکردن در جدول 
و  Tc ،Txgھای ترين درجه امتيازدھی در به طور ھمزمان در تيمارهکه کمدرحالی. ھا شدتمام نمونه

Ttg  ٠۵/٠(مشاھده شدp> .( بھترين نتايج در تيمارھایTwpc ،Tcs  وTcc حاصل شد.  

  .ھای ژل سوريمیهصورت انجماد بر آزمون تاکردن نموناثر شرايط نگھداری به ٢-۴جدول 

  

  

  

  

  

  

  

، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 
)Ttg( زانتان ، صمغ)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n. 

  .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف در ھر ستون بيانگر اختالف معنی

  )ماه(زمان نگھداری 

  تيمارھا
  صفر  ٢  ۴  ۶

a٧۵٧٣/٢±٣/٠  a۵٧٧/٠±۶٧/٣  a٣٣±٠٠٠/٠/۴  a٠٠±٠٠٠/٠/۵  Tc  
ac۵٧±٠٠/٠۵/٣  ab٠٠±٠٠٠/٠/۴  b٠٠±٠٠٠/٠/۵  a٠٠±٠٠٠/٠/۵  Tcc  
a۵٧±٠٠/٠۵/٢  a۵٧٧/٠±۶٧/٣  a٠٠٠/٠±۶٧/۴  a٠٠±٠٠٠/٠/۵  Ttg  
a۵٧٧/٠±۵٠/٢  ba۵٢±٠٠/٠۵/٣  a٠٠٠/٠±۶٧/۴  a٠٠±٠٠٠/٠/۵  Txg  
ac۵٧±٠٠/٠۵/٣  ab٠٠±٠٠٠/٠/۴  b٠٠±٠٠٠/٠/۵  a٠٠±٠٠٠/٠/۵ Tcs 
ac۴۴٨٠/٣±٧/٠  ab٠٠±٠٠٠/٠/۴  b٠٠±٠٠٠/٠/۵  a٠٠±٠٠٠/٠/۵ Twpc 
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و قابليت جويدن ) گرم(، خاصيت صمغی )مترميلی(تغييرات فاکتورھای قابليت ارتجاعی  ٣-۴شکل 
نمونه سوريمی فاقد مواد ). - Cº١٨(ھای سوريمی در طول نگھداری آناليز ساختار بافت ژل نمونه) گرم(

، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  نمونهو ) Tc(محافظ سرمايی 
)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n.  حروف مختلف

  .ھا استدار بين نمونه بيانگر اختالف معنی

  رطوبت تحت فشار ۵-١-۴
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- ۴نمودار (ھای سوريمی در طول دوره نگھداری افزايش يافت تحت فشار ژل نمونهرطوبت 
%)  ٨٠/١٠±٢٠۵/٠به  ۵٩/۵±٢٩٢/٠از (اما نمونه شاھد يک افزايش پيوسته و شديدتری ). ۴

باھم بيشترين رطوبت  Ttgو  Txgبه دنبال آن تيمارھای ). >٠۵/٠p(نسبت به ساير تيمارھا نشان داد 
 Tcsو %)  ٢۶٧/٠±۴٢/٧( Tccبه ترتيب تيمار ). >٠۵/٠p(ود اختصاص دادند تحت فشار را به خ

  .ترين رطوبت تحت فشار را داشتندماه نگھداری کم ۶بعد از گذشت %)  ٩٢/٧±٢۵٨/٠(

  

ھای ژل تھيه شده از سوريمی واجد مواد تغييرات درصد رطوبت تحت فشار نمونه ۴-۴نمودار 
نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . )-Cº١٨(محافظ سرمايی مختلف نگھداری شده در شرايط انجماد 

)Tc (ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه)Tcc( کتيرای ايرانی ،)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،
)Tcs (ئين آب پنير و کنسانتره پروت)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n.  

  ريزساختار ۶-١-۴

ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف در تصاوير ميکروسکوپ الکترونی نمونه
- شکل( ١٠٠٠×و بزرگ نمايی )  ۵-۴و  ۴- ۴ھای شکل( ۵٠×ھای متفاوت با بزرگ نمايی زمان
ای را در زمان ای آزمايش شده يک الگوی اتصال عرضی مشابهھنمونه. تھيه شد) ٧- ۴و  ۶-۴ھای 

ھا در شرايط انجماد اتصال عرضی بين که با گذشت نگھداری نمونه درحالی. صفر نشان داند
با بزرگ نمايی ) Tc(ھای ميوفيبريل شروع به شکستن کرده که اين پديده در تيمار شاھد پروتئين

نشان دادند که گذشت  ۶-۴و  ۵-۴ھای شکل. است ترمحسوس) ٧-۴و  ۶-۴ھای شکل( ١٠٠٠×
شبکه پروتئينی به . ھا شدپروتئين نمونه -زمان نگھداری در سردخانه سبب کاھش نظم شبکه پروتئين

 Twpcو  Tcc ،Tcsاز انسجام کمتری نسبت به تيمارھای  Ttgو  Tc ،Txgترتيب در تيمارھای 
انجماد سبب پديدار شدن ساختارھای پروتئينی عالوه  به). ٧-۴و  ۶-۴ھای شکل(برخوردار است 

ھای  گيری خاص در ريزساختار سوريمی شده که اين امر در نمونهدرشت و نامنظم بدوم جھت
Tcc ،Tcs  وTwpc کمتر از ساير تيمارھا مشاھده شد.  

خالصه  ٣-۴ھای سوريمی در جدول گونال نمونهاثر نگھداری در شرايط انجماد بر ساختار پلی
کاھش و ) mm2عدد در (ھا گونال نمونهنحوی با گذشت زمان نگھداری، تعداد پلیبه. است شده

و  Txgترين تعداد در تيمار پس از گذشت دوره نگھداری کم. يابدھا افزايش میآن) µm2(مساحت 
  ).>٠۵/٠p(مشاھده شد  Tcبيشترين مساحت در تيمار 
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ھای مختلف سوريمی در نمونه SEMحليل تصاوير وتتغيير پارامترھای حاصل از تجزيه ٣-۴جدول 
  .طول نگھداری در شرايط انجماد

  ):mm2عدد در (ھا  گونالتعداد پلی
  )ماه(زمان نگھداری 

  تيمارھا
  صفر  ٢  ۴  ۶

ca٧٠۴±۵۵۴١  a٨±٢٨٣۵٣٨  a۶١٠±٧١۶٢  a۶١٢٧٨٩±٩٠  Tc  
ab۵۶۴±١٠٣٩٩  b۴١١٣±٩٧۴٩  ab٢١±٧٧٠۵۴  b١±٢٨٠۵٠٣٨  Tcc  

abc١۶٣±۶٩٣۴  c٢۴٩±٧۶۴۵  a١٠±١١٧۵٢  c۶١١١±٧٩۶٠  Ttg  
ca١۴٨±۵٠٨٩  ca١٧٨±۶٩٣٣  ba٢٢۶±٧٣٧  d۶٩±٢٧۴٣٣  Txg  
ab٩٨±٢١٢۴٩  c١٩۴±١٠١٣۵  ac۶١١±٩٧۵١  a١٢١١٩±٧٠٩ Tcs 
ab١٠٨٩±٣٢١۴  b۵١١±١٣۵۶٣  ca۶١٣±٩٣۴٧  f١±٩١٠۶۵۴٣ Twpc 

 
  ): µm2(ھا  گونالمساحت پلی

  )ماه(زمان نگھداری 
 

    صفر  ٢  ۴  ۶
c١±١/٧۴۴  b٩٠±١/١  aa٢/۵±۶٧  a٨/١±۶٠  Tc  

ca۵/۴±٨۴  bb۶/٧±١۶  ab٣±٩/٠۵  b٢٧±٩/٠  Tcc  
cb١١±٨/٩۶  ba٩٣±٨/٨  ac٧٨±٨/١  c٣/۴±۶٢  Ttg  
cd۶/۶±١٣٣  ba٩±١/٢۴  ad٨/۴±٩٠  d٣/٠±۶٨  Txg  

cf٨٠±٩/٢  bc۶/٢±۶١  af۶/٣±۶۵  f٣/١±۴٣ Tcs 
cg٧±٧/٣۶  bd٧/٣±۶٧  ag٠/١±۶٢  g٢/١±۴٢ Twpc 

، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(محافظ سرمايی نمونه سوريمی فاقد مواد 
)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،٣=n. 

  .تھا اسدار بين نمونه حروف مختلف در ھر ستون بيانگر اختالف معنی
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ھای از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۴-۴شکل 
، ۵٠×نمايی بزرگ(مختلف سوريمی در زمان صفر و ماه دوم نگھداری در شرايط انجماد 

  ).ميکرون٢٠٠
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ھای نمونهاز ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر ) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۵-۴شکل 
، ۵٠×نمايی بزرگ(مختلف سوريمی در ماه چھارم و ششم نگھداری در شرايط انجماد 

  ).ميکرون٢٠٠
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ھای از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ۶-۴شکل 
، ١٠٠٠×نمايی بزرگ(مختلف سوريمی در زمان صفر و ماه دوم نگھداری در شرايط انجماد 

  ).ميکرون١٠

  

  



67 

  

ھای از ريز ساختار پروتئين ميوفيبريالر نمونه) SEM(تصاوير ميکروسکوپ الکترونی  ٧-۴شکل 
، ١٠٠٠×نمايی بزرگ(مختلف سوريمی در ماه چھارم و ششم نگھداری در شرايط انجماد 

  ).ميکرون١٠

  

  تغييرات خصوصيات شيميايی سوريمی ٢-۴
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  ترکيبات شيميايی تقريبی ١-٢-۴

تھيه شده ) Tcc: واجد مواد محافظ سرمايی تجاری(شده و سوريمی چرخترکيبات تقريبی گوشت
محتويات رطوبت در نمونه سوريمی . خالصه شده است ٨-۴از ماھی شوريده دھان سياه در شکل 

داری در محتويات چربی اختالف معنی). >٠۵/٠p(افزايش و ميزان راندمان محصول کاھش يافت 
و  ۶/١١اما پروتئين و خاکستر در نمونه سوريمی به ترتيب ). <٠۵/٠p(ا مشاھده نشد ھنمونه

  ).>٠۵/٠p(کاھش يافت % ٢۴/۵

  

. شده و سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان سياهچرخترکيبات شيميايی گوشت ٨-۴شکل 
  .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف بيانگر اختالف معنی .n=٣، >٠۵/٠pمعيار، انحراف ±ميانگين

  

شده و سوريمی توليد شده از ماھی شوريده دھان سياه در چرخمحتويات اسيدھای چرب گوشت
اسيد چرب تک غير اشباع و  ۶اسيد چرب غير اشباع،  ٧طورکلی  به. خالصه شده است ۴- ۴جدول 
اسيد چرب تک غير  ٢در حالی که . شده شناسايی شدچرخشباع در گوشتاسيد چرب چند غير ا ١٠

بيشترين مقادير اسيدھای چرب به ترتيب مربوط به اسيد اولئيک . اشباع در سوريمی شناسايی نشد
)C18:1c( اسيد پالمتيک ،)C16:0 ( و اسيد دوكوسا ھگزا انوئيك اسيد)C22:6 (در محتويات . بودند

اما محتويات اسيدھای ). <٠۵/٠p(ھا مشاھده نشد داری بين نمونهاوت معنیاسيدھای چرب اشباع تف
داری در نمونه سوريمی کاھش و محتويات اسيدھای چرب چند طور معنیچرب تک غير اشباع به

  ).>٠۵/٠p(داری در نمونه سوريمی افزايش داشت طور معنیغير اشباع به
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  .شده و سوريمی ماھی شوريده دھان سياهچرخشده در گوشت پروفايل اسيدھای چرب شناسايی ۴-۴جدول 

 (%)سوريمی  (%)شده چرخگوشت ھای چربشماره کربن اسيد
C12:00 ۵٨/٠ ± ٠٣٢/٠ a ٢٨/٠ ± ٠۴٣/٠ b 

C14:00 ٢٧/٣ ± ١٨۵/٠ a ٣۶/٣ ± ٢۶٨/٠ a 

C15:00 ٨۴/٠ ± ٠٠٢/٠ a ٩۶/٠ ± ٠٩٣/٠ b 

C16:00 ٠٨/٢۴ ± ٢۴۶/٠ a ٣٨/٢۴ ± ٢٠٢/٠ a 

C17:00 ۵٧/١ ± ٠٢٢/٠ a ٢٩/١ ± ٠١۴/٠ b 

C18:00 ١٨/٨ ± ١٩٣/٠ a ٠۵/٨ ± ٠٢٠/٠ b 

C20:00 ٠٢/١ ± ٠١٨/٠ a ١٨/١ ± ٠٨۶/٠ b 

Total SFAs ۵۴/٣٩ ± ٢٧٢/٠ a ۵٠/٣٩ ± ٠٧٠/٠ a 

C14:1 ω-5 ١٩/٠ ± ٠٠٩/٠ -

C16:1 ω-9 ٣٨/٩ ± ٢۵٧/٠ a ۶۴/٧ ± ١۴۴/٠ b 

C17:1 ω-11 ٢٠/٠ ± ٠١٧/٠ -

C18:1 ω-9 ٢٩/٢۵ ± ٣١۴/٠ a ۴٠/٢۵ ± ٠۵۶/٠ b 

C18:1 ω-7 ٢٢/٢ ± ١۴١/٠ a ٩٧/٢ ± ٠٧١/٠ b 

C20:1 ω-9 ٣٩/٠ ± ٠٠۶/٠ a ٣١/٠ ± ٠٩٨/٠ a 

Total MUFAs ۶۶/٣٧ ± ١۶١/٠ a ٣٢/٣۶ ± ٢۵٧/٠ b 

C18:2 ω-6 ٢١/١ ± ٠٢٣/٠ a ٨٣/١ ± ١۵٢/٠ a 

C18:2 ω-3 ٣٠/١ ± ١١٠/٠ a ٠٩/١ ± ٠٩١/٠ b 

C18:3 ω-3 ٣۶/٠ ± ٠٠۵/٠ a ۵٠/١ ± ٠۵١/٠ b 

C18:3 ω-6 ١٨/٠ ± ٠٠۵/٠ a ۵۴/٠ ± ٠٢٠/٠ b 

C18:4 ω-3 ٧٢/٠ ± ٠٢٢/٠ a ۶٨/٠ ± ٠٠٣/٠ a 

C20:3 ω-3 ٧٢/١ ± ١۴۶/٠ a ٩٩/٠ ± ٠٨۵/٠ b 

C20:4 ω-6 ٣٧/١ ± ٠۴٢/٠ a ۵٨/٠ ± ١٠٩/٠ b 

C20:5 ω-3 (EPA) ٢٨/٢ ± ١٩١/٠ a ٣٨/٣ ± ١٨۶/٠ b 

C22:5 ω-3 ٠٠/١ ± ١٣٢/٠ a ٩۴/٠ ± ٠٧٧/٠ a 

C22:6 ω-3 (DHA) ٩٩/٩ ± ١٨۶/٠ a ۶٣/١٠ ± ١١٠/٠ b 

Total PUFAs ١٣/٢٠ ± ١۶١/٠ a ٢۵/٢٢ ± ١٣۶/٠ b 

Total ω-3 ٣٨/١٧ ± ١٢۵/٠ a ٢٩/١٩ ± ١٠۵/٠ b 

Total ω-6 ٧٧/٢ ± ٠۴٨/٠ a ٩۶/٢ ± ٢۴١/٠ a 

ω-3/ ω-6 ٢٧/۶ ± ٠٨۶/٠ a ۵١/۶ ± ١٧٣/٠ a 

SFA : ،اسيدھای چرب اشباعMUFA : اسيدھای چرب تک غير اشباع وPUFA :اسيدھای چرب چند غير اشباع. EPA :و  ايکوساپنتانوئيک اسيدDHA :دوكوسا ھگزا انوئيك اسيد. 
  .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف در ھر رديف بيانگر اختالف معنی. n=٣، >٠۵/٠pانحراف معيار، ±ميانگين

ماه در شرايط انجماد در  ۶ھای سوريمی در طول نگھداری تغييرات محتويات پروتئين نمونه
ماه سبب کاھش درصد پروتئين  ۶نگھداری در شرايط انجماد در طول . بيان شده است ۵-۴نمودار 

شده که اين روند کاھش در نمونه فاقد ماده محافظ سرمايی از شدت بيشتری  ھاخام در نمونه
  ).>٠۵/٠p(برخوردار بود 
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ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجماد تغييرات محتويات پروتئين در نمونه ۵-۴نمودار 
)Cº(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی ). -١٨Tc (محافظ سرمايی تجاری ھای سوريمی واجد مواد  و نمونه)Tcc( ،

انحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
٠۵/٠p< ،٣=n.  

ھای سوريمی اختالف پس از گذشت دوره نگھداری، در محتويات چربی خام اکثر نمونه
روند کاھشی بين زمان صفر و ماه ششم نگھداری در ). <٠۵/٠p؛ ٩-۴شکل (داری يافت نشد   معنی
کمترين در %) ٩٧/٠±٠/٠۵۶( Twpcدر بيشترين ميزان و در تيمار %) ٠/٠±۵۶/١١۶( Tcتيمار 

ھا اختالف معنی ھای مختلف نگھداری در برخی نمونهالبته در ماه). >٠۵/٠p(ميزان خود ثبت شد 
  .داری مشاھده نشد

  

نمونه سوريمی فاقد . ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجمادتغييرات چربی در نمونه ٩-۴شکل 
، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(تجاری ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی  و نمونه) Tc(مواد محافظ سرمايی 

)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،٣=n.  حروف مختلف
 .ھا استدار بين نمونه بيانگر اختالف معنی

يش زمان با افزا. گزارش شده است ۶- ۴ھای سوريمی در نمودار محتويات خاکستر نمونه
از ( Txgبيشترين افزايش در تيمار ). >٠۵/٠p(نگھداری ميزان درصد خاکستر نمونه افزايش يافت 

مشاھده شد ) در ماه ششم نگھداری% ۴۴/٠±٠١٠/٠در زمان صفر به % ٢٧/٠±٠/٠۵۶
)٠۵/٠p<.(  
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). -Cº١٨(ھای سوريمی در دوره نگھداری در شرايط انجماد محتويات خاکستر نمونه ۶-۴نمودار 
، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 

)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،٣=n.   

؛ ٧- ۴نمودار (ل دوره نگھداری کاھش يافت ھای سوريمی در طودرصد رطوبت نمونه
٠۵/٠p< .(طور کلی محتويات رطوبت نمونه  بهTcc تر ثبت شد کم از ساير نمونه)٠۵/٠p< .(به-

  .طور خاص، نمونه فاقد ماده محافظ سرمايی روند کاھشی شديدی نسبت به ساير تيمارھا نشان داد

  

سوريمی نگھداری شده در شرايط انجماد  ھایتغييرات محتويات رطوبت در نمونه ٧-۴نمودار 
)Cº(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی ). -١٨Tc (ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه)Tcc( ،

انحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
٠۵/٠p< ،٣=n.  

  

۴-٢-٢ pH  

- به). ٨- ۴نمودار (در طول دوره نگھداری در تمام نمونه روند کاھشی داشت  pHشاخص 
در نمونه فاقد ماده محافظ  pHکه بيشترين شدت اين روند کاھشی و ھمچنين کمترين شاخص طوری

ھا پس درحالی که ساير نمونه). >٠۵/٠p(ثبت شد ) ۶٧/۶±٠۴٢/٠(سرمايی در ماه ششم نگھداری
  .خنثی داشتند pHدر دامنه  pHماه از نگھداری ھنوز  ۶از گذشت 
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). -Cº١٨(ھای سوريمی نگھداری شده در شرايط انجماد در نمونه pHتغييرات شاخص  ٨-۴نمودار 
ايرانی ، کتيرای )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 

)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،٣=n.  

  

  ھای فرار کل مجموع ترکيبات ازت ٣-٢-۴

 ۶ھای سوريمی ماھی شوريده دھان سياه طی ميزان مجموع بازھاي نيتروژنی فرار در نمونه
 انحراف± (که ميانگين طوریبه). ٩-۴نمودار (داراي روند افزايشی بود  ماه نگھداري در سردخانه

گرم در صد  ميلی ۴- ۵٠/۵در حدود ) زمان صفر(ھای سوريمی توليد شده نمونه TVB-N) از معيار
 Tcھای گرم نمونه بوده که با گذشت دوره نگھداری در سردخانه به حداکثر مقدار خود در نمونه

) گرم در صد گرم نمونه ميلی ٨٨/٧±۴۶٧/٠( Txgو ) رم در صد گرم نمونهگ ميلی ٩٣/٧±۴٠٠/٠(
  ).>٠۵/٠p(نسبت به ساير تيمارھا رسيد ) <٠۵/٠p(طور يکسان به

  

ماه نگھداري در  ۶ھای سوريمی در مدت تغييرات بازھاي ازته فرار در نمونه ٩-۴نمودار 
، )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  نمونهو ) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . سردخانه

انحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
٠۵/٠p< ،٣=n.  



73 

  

  شاخص تيوباربيتوريک ۴-٢-۴

طی نگھداری در ) وگرم نمونهآلدئيد در ھر کيل مالون دی  گرم ميلی( TBARSمقدار شاخص 
در اين تحقيق با . گزارش شده است ١٠- ۴ھای مختلف سوريمی در نمودار نمونه) -Cº١٨(سردخانه 

گذشت زمان نگھداری شاخص در تمامی تيمارھا افزايش يافته و البته اين افزايش در تيمار فاقد ماده 
که اين شاخص در زمان صفر نحویبه). >٠۵/٠p(محافظ سرمايی با شدت بيشتری صورت گرفت 

آلدئيد در ھر کيلوگرم سوريمی پس از  مالون دی  گرم ميلی ٢۴/٢±٠۴۶/٠به  ۴٢/٠±٠٨٢/٠از 
  .رسيد Tcماه نگھداری در سردخانه در تيمار  ۶گذشت 

  

ماه نگھداري در  ۶ھای سوريمی طی مدت تغييرات شاخص تيوباربيتوريک در نمونه ١٠-۴نمودار 
، )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(ريمی فاقد مواد محافظ سرمايی نمونه سو. سردخانه

انحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
٠۵/٠p< ،٣=n.  

  

  فينگر ماھی ارزيابی  ٣-۴

  فينگرھای ماھیارزيابی حسی  ١-٣-۴

) رنگ، بو، بافت و مقبوليت کلی(ھای کيفی نتايج امتيازدھی ارزيابی حسی در خصوص ويژگی
ھای سوريمی منجمد ماھی شوريده دھان سياه طی نگھداری در فينگرھای ماھی تھيه شده از نمونه

گذشت  ھای کيفی فينگر ماھی باويژگی. خالصه شده است ۵-۴ماه در جدول  ۶سردخانه به مدت 
، Tcترين بافت در دھان به ترتيب مربوط به تيمارھای ضعيف. زمان در تمام تيمارھا کاھش يافت

Txg  وTtg  ٠۵/٠(گزارش شدp< .( پس از گذشت مدت نگھداری باالترين امتيازھا به ترتيب در
  ).>٠۵/٠p(مشاھده شد  Tccو  Twpc ،Tcsتيمارھای  
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ھای منجمد يک فينگرھای ماھی توليد شده از سوريمیامتيازدھی حسی با روش ھدون ۵-۴جدول 
  ).>٠۵/٠pانحراف از معيار؛ ±ميانگين) (-Cº١٨(طی نگھداری در شرايط انجماد 

دوره   تيمارھا
نگھداری 

  )ماه(

پارامترھای 
ارزيابی 
  Twpc Tcs Txg  Ttg Tcc Tc  حسی

ff٨±٣٧٨/٠۶/
٨  

ff٨±٣٧٨/٠۶/
٨  

ff٨±٣٧٨/٠۶/
٨  

ab٠٠±٠٠٠/٠
/٩  

ab٠٠±٠٠٠/٠
/٩  

a۴٧١±٨٨/٠
/٠  ٨ 

  رنگ

c۵۴٨/٠±۶٠/
٨  

ba۴۴٨٠±٧/٠
/٨ 

fg۵۴٨/٠±۴٠
/٨ 

ba۴۴٨٠±٧/٠
/٨ 

ba۴۴٨٠±٧/٠
/٨ 

b۵۴٨/٠±۶٠
/٢  ٧ 

d۴٢٩±٨٨/٠/
۶  

ac۵١۶/٠±۶٧
/۶  

gg٧۵١٧±٣/٠
/۶  

bc۵٣۵/٠±۴٣
/٧  

ac۵۴٨/٠±۵٠
/۶  

c۵١۶/٠±۶٧
/۵  ۴ 

f١±٣٧٨/٠۴/
۶  

ad۴٧٧±٠٨/٠
/۶  

da۵١۶/٠±۶٧
/۵  

ad۵٣۵/٠±۵٧
/۶  

ca٠٠±٠٠٠/٠
/۶  

d۴٨٣±٠٨/٠/
۴  ۶ 

e٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

e٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

e٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

e٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

e٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

e٠٠±٠٠٠/٠/
٠  ٩ 

  بو

aa۵۴٨/٠±۴٠
/٨  

ad۵۴٨/٠±۶٠
/٨  

hg۴۴٢٠±٧/٠
/٨  

ad۵۴٨/٠±۶٠
/٨  

ad۵۴٨/٠±۶٠
/٨  

f۵۴٨/٠±۴٠/
٢  ٧ 

da٧۵۶/٧١±٠
/۶  

f۶٠٠±٣٢/٠/
٧  

nn٨٣٧/٠±۵٠
/۶  

f۵٠٠±٧٧/٠/
٧  

da٧۵٨٣±٣/٠
/۶  

g۶٠٠±٣٢/٠/
۶  ۴ 

d٧۵۶/٢٩±٠/
۶  

dh۵١۶/٣٣±٠
/۶  

h۵۴٨/٠±۵٠/
۵  

d۴٢٩±٨٨/٠/
۶  

ac۵۴٨/٠±۵٠
/۶  

h٧۵١٧±٣/٠/
۵  ۶ 

٠٠/٩±٠٠٠/٠  
c٠٠±٠٠٠/٠/

٩  

hg٧۵۶/٢٩±٠
/٨  

g۵٣۵/٠±۴٣/
٨  

ab٠٠±٠٠٠/٠
/٩  

m٨±٣٧٨/٠۶/
٠  ٨ 

  بافت
٠٠/٩±٠٠٠/٠  

c٠٠±٠٠٠/٠/
٩  

ns۵۴٨/٠±۴٠
/٧  

h۵۴٨/٠±۶٠/
٧  

ba۴۴٨٠±٧/٠
/٨  

n٠٠±٧٠٧/٠/
٢  ٨ 

۵٣۵/٠±۴٣/٧  
ca۵١۶/٣٣±٠

/٧  

ss۵٣۵/٠±۴٣/
۵  

m۵١۶/٠±۶٧/
۵  

aa۶٠٠±٣٢/٠
/٧  

o۵۴٨/٠±۵٠/
۵  ۴ 

dn۶١±٩٠/٠۴
/٧  

df۶٠٠±٣٢/٠
/٧  

p٨±٣٧٨/٠۶/
۴  

d٠٠±٠٠٠/٠/
۵  

bb۵١۶/٠±۶٧
/۶  

p۵١۶/٠±۶٧/
۴  ۶ 

b۵٣۵/٠±۵٧/
٨  

cc٧۵۶/٢٩±٠
/٨  

bb٨±٣٧٨/٠۶
/٨  

bb٨±٣٧٨/٠۶
/٨  

cc۵٠٠±٧٧/٠
/٨  

bb۶٨±٩٠/٠۶
/٠  ٨ 

  کلی مقبوليت

fs٢٠±٨٣٧/٠/
٨  

g٨٩۴/٠±۴٠/
٨  

sh٠٠±٧٠٧/٠
/٨  

g۵۴٨/٠±۴٠/
٨  

dd٨٩۴/٠±۶٠
/٧  

f۵۴٨/٠±۴٠/
٢  ٧ 

ba۵٠٠±٧٧/٠
/٧  

ba۶٠٠±٣٢/٠
/٧  

gg١±٣٧٨/٠۴
/۶  

bc۴٧١±٨٨/٠
/۶  

bc۵١۶/٠±۶٧
/۶  

t۴٨٣±٠٨/٠/
۵  ۴ 

dt۵٣۵/٠±۵٧/
۶  

ca٨١۶/٣٣±٠
/۶  

sd۴٧١±٨٨/٠
/۵  

d١±٣٧٨/٠۴/
۶  

ca٨١۶/٣٣±٠
/۶  

s۵١۶/٠±۶٧/
۴  ۶ 

، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(سرمايی نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ 
)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،٧=n. 

 .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف در ھر ستون بيانگر اختالف معنی

  

  مقدار وزن از دست رفته در ھنگام پخت ٢-٣-۴

ھای رفته در ھنگام پخت تمام نمونهوزن از دست) درصد(با گذشت مدت نگھداری مقدار 
ماه نگھداری در  ۶رفته در ھنگام پخت پس از باالترين مقدار وزن از دست. سوريمی افزايش داشت

رفته در ترين مقدار وزن از دستيناگرچه پاي). >٠۵/٠p(سردخانه در تيمار شاھد محاسبه شد 
در حالی که روند ). >٠۵/٠p(مشاھده شد  Tccو  Tcsھنگام پخت به طور ھمزمان در دو تيمار 

رفته در تيمار واجد کنسانتره پروتئين آب پنير دارای يک شيب افزايشی  افزايشی مقدار وزن از دست
  .ماه رسيد ۶س از پ% ۴۶/٢۶±٢٩١/٠در زمان صفر به % ٨٧/١۶±٣٩٧/٠ماليم از 
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ھای سوريمی طی نگھداری در شرايط انجماد رفته در نمونهمقدار وزن از دست ١١-۴نمودار 
)Cº(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی ). -١٨Tc (ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه)Tcc( ،

انحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(کتيرای ايرانی 
٠۵/٠p< ،۵=n.   

  ارزيابی ساختار بافت ٣-٣-۴

ھای سوريمی طی نگھداری شرايط انجماد نتايج پروفيل بافت فينگر ماھی تھيه شده از نمونه
)Cºيشتر از ھا بدر تمام نمونه ١-شاخص سختی. نشان داده شد ١١-۴و  ١٠-۴ھای  در شکل) -١٨

ھا در طول نمونه) گرم(اگرچه، شاخص سختی ). >٠۵/٠p؛ ١٠- ۴شکل (مشاھده شد  ٢- سختی
نگھداری در شرايط انجماد کاھش نشان داد اما اين روند نزولی در تيمار شاھد 

در حالی که تيمارھای حاوی مواد ). >٠۵/٠p(با شدت بيشتری بود ) گرم ۵٩٧/٢١٧/٩١±۵٠(
و کيتوزان ) گرم ٠٠/١٢٣٣±۴٧٧/٣٧(روتئين آب پنير محافظ سرمايی کنسانتره پ

شاخص ). >٠۵/٠p(ماه داشتند  ۶بھترين اثر را پس از نگھداری ) گرم ٠٧٠/١٧۶±٠٠/١٢۴٣(
در ). ١٠-۴شکل (ھا نيز در طول نگھداری در شرايط انجماد کاھش يافت پيوستگی، نمونه بھم

آلی در طول نگھداری پيوستگی ايده قادر به ارائه شاخص بھم  Tccو Twpc ، Tcsمطالعه حاضر، 
  ).>٠۵/٠p(در شرايط انجماد بود 

- ۴شکل (ھای فينگر ماھی شد نمونه) مترميلی(انجماد سبب کاھش شاخص قابليت ارتجاعی 
ترين ميزان نسبت به ساير  در کم) متر ميلی ۵١/٠±٠٢٠/٠(اين شاخص در تيمار شاھد  ).١١

ھای واجد مواد محافظ سرمايی مختلف اين در حالی که نمونه). >٠۵/٠p(ده شد تيمارھا مشاھ
 Tcs، )متر ميلی ٠٢٧/٠±۶٨/٠( Twpcشاخص را بھبود داده که در اين ميان به ترتيب تيمار 

). >٠۵/٠p(بھترين اثر را داشتند ) متر ميلی ٠٢٨/٠±۵٨/٠( Tccو ) متر ميلی ٠٢٢/٠±۶٢/٠(
شکل (نيز با افزايش زمان نگھداری در شرايط انجماد کاھش يافت ) گرم( ھمچنين شاخص صمغی 

طور  به). >٠۵/٠p(تر بود نسبت به ساير تيمارھا کم Twpcھر چند اين کاھش برای نمونه ). ١١- ۴
اما اين شاخص در . ھا کاھش يافتبا گذشت نگھداری نمونه) گرم(مشابه شاخص قابليت جويدن 

 Twpcترين مقدار خود در مقايسه با  در کم) گرم ٠٠/٢۵۵±۶۴٠/۶٣(تيمار واجد صمغ زانتان 
  ).>٠۵/٠p(بود ) گرم ٠۵۴/۶۵±٠٠/١٠٨٠(
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پيوستگی آناليز ساختار و بھم) گرم( ٢-، سختی)گرم( ١- تغييرات فاکتورھای سختی ١٠-۴شکل 
و ) Tc(فاقد مواد محافظ سرمايی نمونه سوريمی  ).-Cº١٨(ھای فينگر ماھی در طول نگھداری بافت نمونه

و ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  نمونه
دار بين  حروف مختلف بيانگر اختالف معنی .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(کنسانتره پروتئين آب پنير 
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و قابليت ) گرم(، خاصيت صمغی )مترميلی(تغييرات فاکتورھای قابليت ارتجاعی  ١١-۴شکل 
نمونه ). -Cº١٨(ھای فينگرماھی در طول نگھداری آناليز ساختار بافت ژل نمونه) گرم(جويدن 

، )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 
حروف  .٠۵/٠p< ،۵=nانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(صمغ زانتان 

  .ھا استدار بين نمونه مختلف بيانگر اختالف معنی
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  بار ميکروبی ۴-۴

  ھای مزوفيل باکتری ١-۴-۴

طور صعودي ھاي مزوفيل ھوازي بهبا افزايش طول دوره نگھداري، ميزان شمارش كل باكتري
ان كل بار باكتري در روزھاي پاياني دوره كه بيشترين ميزطوريبه) ١٢-۴نمودار (افزايش يافت 

-٨/٣ LogCFU/gدامنه (و كمترين آن در روز صفر مشاھده شد ) ۵/٣٠ LogCFU/g(نگھداري 
۵/٠) (٣۵/٠p< .( درحالی که در اين ميان تيمارTcs )کمترين بار ) نمونه سوريمی واجد کيتوزان

) ۴/٧٠ LogCFU/g(اص داد ھای سوريمی به خود اختصميکروبی را در طول نگھداری نمونه
)٠۵/٠p<.(  

  

ھای سوريمی طي دوره ھاي مزوفيل ھوازي نمونهتغيير در تعداد کل باكتري ١٢-۴نمودار 
ھای سوريمی  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . )- Cº١٨(در شرايط انجماد ) ماه(نگھداري 

و کنسانتره پروتئين آب ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(ايرانی ، کتيرای )Tcc(واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 
 .n=٢، >٠۵/٠pانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(پنير 

  

  ھای سرمادوست باکتری ٢-۴-۴

ھای سوريمی در طی نگھداري در ھاي سرمادوست نمونهنتايج آناليز ميکروبی شمارش باکتري
ھا در زمان ھاي سرمادوست نمونهتعداد باکتري. گرديده استدرج  ١٣-۴شرايط انجماد در نمودار 

برابر افزايش  ٢بوده که با گذشت زمان نگھداری در حدود  ٢/۵-٧/٢ LogCFU/gصفر در محدوده 
  ).>٠۵/٠p(شد تر مشاھده کم Tcsھاي سرمادوست در تيمار که افزايش باکتريدر حالی. يافت
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ھای سوريمی طي دوره ھاي سرمادوست نمونهباكتريميزان تغييرات مجموع  ١٣-۴نمودار 
ھای سوريمی  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . )- Cº١٨(در شرايط انجماد ) ماه(نگھداري 

و کنسانتره پروتئين آب ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 
 .n=٢، >٠۵/٠pانحراف معيار، ±ميانگين ).Twpc(نير پ

  

  فرم ھای کلی باکتری ٣-۴-۴

  .فرم مشاھده نشدھای کلیدر طول دوره آزمايش ھيچ کلنی از باکتری

  

  تغيير خواص کاربردی پروتئين ۴-۵

  ھای محلول قابليت استخراج پروتئين ١-۴-۵

ھای مختلف سوريمی در در نمک در نمونهھای محلول گيری درصد پروتئيننتايج حاصل از اندازه
ھای محلول در نمک در تمام تيمارھا در ميزان درصد پروتئين. نشان داده شده است ١۴-۴نمودار 

ھای گردد، کاھش درصد پروتئينطور که مشاھده میھمان. طول دوره انجماد روند کاھشی داشت
و در تيمار شاھد بيشتر %) ٧۴/۴۵±١٧۶/٠(محلول در نمک در تيمار حاوی کيتوزان کمتر 

-ماه نمونه ۶به عبارت ديگر پس از گذشت نگھداری ). >٠۵/٠p(مشاھده شد %) ٩٢/٢٩±٠/٢٢۴(
و  Tc ،Tcc ،Ttg ،Txg ،Tcsھای محلول در نمک در تيمارھای ھای سوريمی، کاھش پروتئين

Twpc  يقت نمونه در حق. درصد کاھش يافت ٨/۵۴و  ٢/۴٣، ٠/۵۶، ٢/۵٨، ٨/۴٩، ٨/۶٢به ترتيب
ھای محلول در نمک را نشان داد فاقد ماده محافظ سرمايی بيشترين کاھش درصد پروتئين

)٠۵/٠p<.(  
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ھای سوريمی در طول دوره ھای محلول در نمک نمونهدرصد تغييرات مقدار پروتئين ١۴-۴نمودار 
سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی ھای  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی ). -Cº١٨(نگھداری 

 ).Twpc(و کنسانتره پروتئين آب پنير ) Tcs(، کيتوزان )Txg(، صمغ زانتان )Ttg(، کتيرای ايرانی )Tcc(تجاری 
 .n=٣، >٠۵/٠pانحراف معيار، ±ميانگين

  

  خصوصيات و پايداری کف ٢-۴-۵

ھای ماه برای نمونه ۶شوندگی و پايداری کف در دو زمان صفر و نگھداری منجمد ظرفيت کف
داری بين اين دو زمان در اختالف معنی. نشان داده شده است ١١-۴و  ١٠-۴ھای سوريمی در شکل

ماه  ۶ھا پس از گذشت نگھداری  بدين نحوکه اين ويژگی). >٠۵/٠p(تمام تيمارھا حاصل شد 
البته ظرفيت  ).>٠۵/٠p(ھا در شرايط انجماد نسبت به زمان قبل از انجماد کاھش يافت سوريمی

پايداری کف ). >٠۵/٠p(بيشتر از ساير تيمارھا مشاھده شد  Ttgو  Twpcشوندگی در تيمارھای کف
  ).>٠۵/٠p(بيشتر از ساير تيمارھا مشاھده شد  Tcsو  Twpcدر تيمارھای 
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 .شوندگی ھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص ظرفيت کفماه نمونه ۶اثر نگھداری  ١٢-۴شکل 
، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی 

)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n. 
 .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف بيانگر اختالف معنی

  

  

. ھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص پايداری کفماه نمونه۶اثر نگھداری  ١٣-۴شکل 
، کتيرای ايرانی )Tcc(ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(محافظ سرمايی نمونه سوريمی فاقد مواد 

)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( ٠۵/٠انحراف معيار، ±ميانگينp< ،۵=n. 
 .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف بيانگر اختالف معنی

  

  

  خصوصيات امولسيون کنندگی ٣-۴-۵

ھای سوريمی در ماه برای نمونه ۶شوندگی در دو زمان صفر و نگھداری منجمد ظرفيت امولسيون
داری بين اين دو زمان در تمام تيمارھا حاصل شد اختالف معنی. خالصه شده است ١۴-۴ شکل

)٠۵/٠p< .(ھا در شرايط انجماد ماه سوريمی ۶ھا پس از گذشت نگھداری  بدين نحوکه اين ويژگی
- شديدترين روند کاھش ظرفيت امولسيون). >٠۵/٠p(نسبت به زمان قبل از انجماد کاھش يافت 

). >٠۵/٠p(گزارش شد % ٨٨/٢٧به  ٣٢/۵۴شوندگی در تيمار فاقد مواد محافظ سرمايی از 
  ).>٠۵/٠p(برآورد گشت  Twpcو  Tcsشوندگی در تيمارھای حداکثر ظرفيت امولسيون
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ھای سوريمی در شرايط انجماد روی شاخص ماه نمونه ۶اثر نگھداری  ١۴-۴شکل 
ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری  و نمونه) Tc(نمونه سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی . شوندگی امولسيون

)Tcc( کتيرای ايرانی ،)Ttg( صمغ زانتان ،)Txg( کيتوزان ،)Tcs ( و کنسانتره پروتئين آب پنير)Twpc.( انحراف ±ميانگين
 .ھا استدار بين نمونه حروف مختلف بيانگر اختالف معنی .٠۵/٠p< ،۵=nمعيار، 
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  بحث، نتيجه گيري و پيشنھادات: فصل پنجم
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  تغييرات خصوصيات فيزيکی سوريمی ١-۵

   رنگ ١-١-۵

شاخص سفيدی يکی از پارامترھای مھم درخصوص ارزيابی کيفی سوريمی مطرح بوده که 
گيری مناسب از گوشت چرخ شده بھبود اين شاخص از طريق حذف گوشت سياه، شستشو و آب

چرب بوده والگوی عضله ماھی شوريده دھان سياه کم). Ochiai et al., 2001(شود ماھی حاصل می
که سبب بھبود شاخص سفيدی سوريمی ) ٢- ١شکل (عضله آن نامحسوس مشاھده شد گوشت سياه 

ميانگين درصد سفيدی سوريمی ماھی . شودتوليد شده از اين ماھی نسبت به ماھيان پرچرب می
بوده که از سوريمی ماھی شوريده % ۵۵-۶٨شوريده دھان سياه در تيمارھای مختلف در محدوده 

و از سوريمی ماھيان پالژيک ) Cortez-Vega et al., 2012%) (٣/٧٧±٩/٠(تر دھان سفيد کم
 Trachurus(و ماکرل اسبی ) Jin et al., 2011%) (۴٠/۵۵±۵۴٠/٠(پوالک پرچرب مثل آالسکا

japonicus) (۴۵) (%Chen et al., 1997 (بيشتر مشاھده شد.  

ھای سوريمی در شرايط با توجه به نتايج اين مطالعه با گذشت مدت زمان نگھداری تمام نمونه
البته اين روند کاھش تدريجی در . يابدو شاخص روشنايی کاھش می) *L(انجماد، درجه سفيدی 

ھمسو با ). ١-۴و جدول  ١-۴شکل (سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی بيشتر از ساير تيمارھا بود 
سوريمی ماھی ساردين بيان کردند که تغييرات در رنگ ) 2008(و ھمکاران  Panayotisاين نتايج 

روز از نگھداری در شرايط انجماد،  ۶٠ای پس از واجد مواد محافظ سرمايی به طور قابل توجه
. درجه روشنايی و شاخص سفيدی کاھش يافته در حالی که در درجه سبزی افزايش مشاھده شد

داليل متعددی در خصوص کاھش شاخص سفيدی سوريمی طی مدت زمان نگھداری به صورت 
ای در ميوگلوبين که با تشکيل رنگ قھوه- جمد ارائه شده که شامل اکسيداسيون ميوگلوبين به متمن

ھمچنين محصوالت حاصل از اکسيداسيون ليپيدھا مثل ). Hutchings, 1999(محصول ھمراه است 
  ).Chaijan et al., 2007(شود آلدھيدھا سبب کاھش شاخص سفيدی سوريمی طی مدت نگھداری می

Perez-Mateos  وMontero )2000 ( صمغ زانتان به % ١گزارش دادند که با اضافه نمودن
رسيده که از  ٢/۶٨±٨/٠شاخص روشنايی محصول به  Micromesistius poutassouسوريمی ماھی 

کنسانتره پروتئين آب پنير سبب کاھش محسوس % ٣اضافه نمودن . نتايج اين تحقيق بيشتر بود
). Rawdkuen and Benjakul, 2008(گرديد شده از ماھيان گرمسيری  شاخص سفيدی سوريمی توليد

در سوريمی گربه ماھی دارای %) ۴۴/۶٠±٠٣/٠(و سفيدی ) ٠/۶٣±٢٧/٠(شاخص روشنايی 
باالترين . تر گزارش شداين تحقيق کم Tcsاز تيمار ) Amiza and Kang, 2013(کيتوزان % ١

احتماالً بھبود شاخص روشنايی سوريمی . شد شاخص روشنايی در سوريمی واجد کتيرا مشاھده
  ). Park, 1996(ھا در ماتريس پروتئين بيان شده است واجد ھيدروکلوئيدھا به دليل توانايی تورم آن

  

  ظرفيت اتصال آب ٢-١-۵

توسط % ٢٠از آب عضله ماھی تازه توسط پروتئين ميوفيبريل، % ٧٠تخمين زده شده است که 
 ,Suzuki, 1981; Hamm(توسط بافت ھمبند اتصال يافته است % ١٠ک و ھای سارکوپالسمي پروتئين

ھای ميوفيبريل جزء اصلی اتصال با آب در عضله بنابراين به نظر می رسد که پروتئين). 1963
). Suzuki, 1981(شوند  ماھيان بوده و از طرفی مسبب اصلی تشکيل ژل سوريمی محسوب می

دھان سياه با گذشت زمان نگھداری به صورت منجمد  ظرفيت اتصال آب سوريمی ماھی شوريده
که بيشترين کاھش مربوط به سوريمی شاھد و در درجه بعدی تيمار حاوی  درحالی. کاھش يافت
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روند کاھش ظرفيت اتصال آب . ماه از نگھداری در شرايط انجماد بود ۶صمغ زانتان پس از گذشت 
 ;Chung and Lee, 1991(ش شده است سوريمی طی مدت انجماد توسط محققين متعددی گزار

Sultanbawa and Li-Chan, 1999; Dey and Dora, 2010 .(ھا قابليت اتصال دناتوره شدن پروتئين
 Carvajal et al., 1999; Herrera and Sampedro, 2002; Park and(دھند  ھا را با آب کاھش میآن

Lanier, 1987; Sultanbawa and Li-Chan, 1999 .( ھا در احتمال قوی دناتوره شدن پروتئينبه
سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی و سوريمی واجد صمغ زانتان با شدت بيشتری از ساير تيمارھا 

ھای ميوفيبريل جھت اتصال با آب  بايد به ياد داشت که ھيدروکلوئيدھا و پروتئين. اتفاق افتاده است
 ;Dexter et al., 1993(سوريمی تاثير بگذارد  ١اشیتواند در تشکيل ژل  رقابت کرده و اين امر می

Gómez-Guillén and Montero, 1997 .(براين،  عالوهBenjakul  و ھمکاران)گزارش کرده) 2005 -
اند که کاھش ظرفيت نگھداری آب خود يک عامل تسريع کننده و مھم در ايجاد دناتوره شدن 

قيق احتماالً کيتوزان و در رتبه بعدی کنسانتره بنابراين در اين تح. ھای ميوفيبريل استپروتئين
محافظت مناسبی از ) p<٠۵/٠(پروتئين آب پنير و مواد محافظ سرمايی تجاری به طور ھمزمان 

-ھای ماھيچه میھای ميوفيبريل انجام داده و سبب افزايش قابليت جذب آب توسط پروتئينپروتئين
  .شوند

گزارش کردند که ظرفيت اتصال آب سوريمی ) Dora )2010و  Deyمشابه با نتايج اين تحقيق، 
روز کاھش يافته که اين کاھش در  ٩٠طی مدت انجماد به مدت  Johnius gangeticusماھی شوريده 

مقدار خود رسيده ) ٩٠گرم در روز /گرم ۴٣/٠در زمان صفر به  ۵٢/١از (نمونه شاھد به حداقل 
و مواد محافظ سرمايی ) گرم/گرم ٨۵/٠(الکتات سديم % ۶ھای به ترتيب واجد درحالی که نمونه

  .تری برخوردار بود از وضعيت مطلوب) گرم/گرم ٧٢/٠(تجاری 

  

  تغييرات خواص رئولوژيک بافت ژل ٣-١-۵

  قابليت تشکيل ژل ١-٣-١-۵

قابليت تشکيل ژل يک شاخص مستقيم برای ارزيابی کيفيت پروتئين سوريمی ماھيان است 
)Saeki, 1996; Park, 2005; Pan et al., 2010 .( ميوزين که به صورت اکتوميوزين در عضله

ھای اساسی ميوفيبريل بوده و باالترين اھميت را در تشکيل ژل ماھيان وجود دارد و جزء پروتئين
 An et(تواند منجر به کاھش توانايی تشکيل ژل سوريمی شود سوريمی دارد و دناتوراسيون آن می

al., 1996 .( و فاصله شکست ژل سوريمی ماھی شوريده دھان سياه طی نگھداری در نيروی نفوذ
، کاھش و به طبع آن قدرت تشکيل )بسته به مواد محافظ سرمايی(ھای مختلف شرايط انجماد در نرخ

ترين نيروی نفوذ و فاصله شکست ھا، تيمار شاھد کم درحالی که در ميان تمام نمونه. ژل کاھش يافت
کاھش سريع در قابليت تشکيل ). p>٠۵/٠(يل ژل را به خود اختصاص داد و به طبع آن قدرت تشک

ھای مختلف فاقد مواد محافظ سرمايی ژل طی دوره نگھداری به صورت منجمد در سوريمی ماھی
 ;Auh et al., 1999; Benjakul et al., 2003; Sultanbawa & Li-Chan, 1998(مشاھده شده است 
Sych et al., 1991 .(بليت تشکيل ژل سوريمی ماھيان طی نگھداری در شرايط انجماد به کاھش قا

ھای تخريب شده در فرآيند دليل  دناتوره شدن اکتوميوزين پروتئين سوريمی بوده که اين پروتئين
و  Sych et al., 1991 .(Pan(يابد تشکيل ژل شرکت نکرده و در نھايت قدرت تشکيل ژل کاھش می

ماه نگھداری سوريمی ماھی کپور علفخوار در شرايط  ۶که در طول  نشان دادند) 2010(ھمکاران 
انجماد شاخص قدرت نفوذ به صورت تدريجی کاھش يافته و مقدار آن در تيمارھای شاھد، حاوی 

                                                 
   .است يميژل سوراطالق شده و بيانگر كيفيت بافتي باالي  يميژل سورسوريمي به بافت قابل قبول و ارتجاعي ) ashi(ژل اشي  1
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گرم نيرو رسيده که  ٣۶٣و  ٣۴٩، ٢٧٣ترھالوز به ترتيب به % ٨مواد محافظ سرمايی تجاری و 
براين اوالً سوريمی ماھی شوريده دھان سياه نسبت به ماھی کپور بنا. تر استاز نتايج اين تحقيق کم
ً تيمارھای علفخوار از بافت قوی نسبت به % ١در سطح  Tcsو  Twpcتری برخوردار بوده و ثانيا

  .ترھالوز از قابليت محافظ سرمايی باالتری برخوردارند%  ٨

ت قابليت تشکيل ژل سوريمی ھای ميوفيبريل سوريمی سبب افطورکلی تغيير ماھيت پروتئينبه
و ماھی حسون ) Scott et al., 1988(، آالسکا پوالك )Macdonald et al., 1992(ماھی ھوکی 

)Kurokawa, 1979 (شودمی.  

محققين متعددی در زمينه افزايش قدرت تشکيل ژل سوريمی ماھی آالسکاپوالک در اثر افزودن 
 ;Chang-Lee et al., 1990(اند يافتهی دستاکنسانتره پروتئين آب پنير به نتايج مشابه

Piyachomkwan and Penner, 1994; Weerasinghe et al., 1996 .( ،برای مثالBenjakul  و
Rawdkuen )2008 ( با اضافه نمودن کنسانتره پروتئين آب پنير)٠- ٣ %w/w ( به سوريمی ماھيان

-مقدار شاخص) WPC(روتئين آب پنير گرمسيری، گزارش نمودند که با افزايش در صد کنسانتره پ
اثر منفی قابليت تشکيل ژل . يابدھای قدرت نفوذ و فاصله نفوذ ژل کامابوکو سوريمی افزايش می

ھای ميوفيبريل ژل و در حاوی صمغ زانتان به دليل اثرات آنتاگونيستی صمغ زانتان با پروتئين
 ;Santana et al., 2012(ددی بيان شده است نتيجه توليد ژل با بافت شکننده و نرم توسط محققين متع

Perez- Mateos and Montero, 2000; Hasanpour et al., 2012 .( ،برای مثالXiong  وBlachard 
به طور . يابد گزارش نمودند که قدرت نفوذ سوريمی با افزايش صمغ زانتان کاھش می) 1993(

صمغ زانتان به سوريمی % ۵/٠که افزودن  نيز اشاره کردند) 2012(و ھمکاران  Hasanpourمشابه 
ھای ماه نگھداری در شرايط انجماد محافظت مناسبی از پروتئين ٣ای طی مدت ماھی کپور نقره

بھبود خواص مکانيکی و کاربردی ژل سوريمی ماھيان واجد کنسانتره . آوردميوفيبريل به عمل نمی
ھای محلول در الً به دليل کاھش محتوای پپتيدپروتئين آب پنير طی نگھداری در شرايط انجماد احتما

عالوه بر اين گزارش شده است ). Rawdkuen and Benjakul, 2008(باشد  کلرواستيک میاسيد تری
که خواص ساختار بافت ژل کامابوکو سوريمی طی فرآيند پروتئوليز پروتئين عضله در طول 

در اين ميان ). Seki, 1996; Takeda and Seki, 1996(يابد نگھداری به صورت منجمد کاھش می
Weerasinghe   ثبت نمودند که افزودن ) ١٩٩۶(و ھمکارانWPC  اثر مھارکنندگی بر آنزيم

پروتئيناز سرين و سيستئين سوريمی داشته و سبب بھبود پارامترھای آزمون نفوذ ژل کامابوکو 
ی خوای رئولوژيک سوريمی که اطالعاتی در خصوص اثر کتيرا رو درحالی.    گردد سوريمی می

  .جھت مقايسه با نتايج اين مطالعه وجود ندارد

سوريمی ماھی شوريده دھان سياه واجد کيتوزان قابليت تشکيل ژل مناسبی را در طول نگھداری 
به طور کلی يکی از مسائل مھم در قدرت تشکيل ژل سوريمی تشکيل . در حالت انجماد نشان داد

ھا بوده که به واسطه آنزيم آندوژن ترانسفراز ليزين در پروتئين)لگلوتامي-ɜ-)ɤھای عرضی پل
به ). Tsukamasa et al., 1993; Folk and Finlayson, 1977(گيرد صورت می ١)TGase(گلوتاميناز 

آمينوليزين به -ɜفعال شده و در نتيجه گروه  TGaseدھی ژل سوريمی که طی فرآيند حرارتطوری
ل ليزين در پروتئين )گلوتاميل- ɜ-)ɤھای عرضی کند و پلعمل می ٢عنوان يک پذيرنده آسي

) 2002(و ھمکاران  Benjakul). Folk and Finlayson 1977(گردد  تشکيل می) اکتومايوزين(
در  TGaseگزارش کردند که دليل بھبود قدرت تشکيل ژل سوريمی ماھيان احتماالً به دليل نقش 

ھمچنين در تحقيق ديگری، . کيتوزان باشد- بات پروتئينپروتئين و ترکي-اتصال عرضی پروتئين
                                                 

 . هاي ترانسفري وابسته به كلسيم موجود در ماهيچه ماهيان هستندجزء آنزيم) transglutaminase(آنزيم ترانس گلوتاميناز   1
2  acyl 
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ای سبب افزايش نيروی نفوذ و فاصله به طور قابل توجه) w/w% (۵/١کيتين و کيتوزان در سطح 
نتايج ). Benjakul et al., 2000(نفوذ ژل کامابوکو تھيه شده از سوريمی نيزه ماھی راه راه شد 

ھای قدرت نفوذ و فاصله نفوذ در ژل کامابوکو شاخص برابر ٢ای نيز در خصوص افزايش  مشابه
در ). Kataoka et al., 1998(کيتوزان ثبت شده است % ۵/١تھيه شده از سوريمی ماھی پوالک واجد 

سبب افزايش %) ۶/۶۵با وزن ملکولی متوسط و درجه داستيله (کيتوزان % ١تحقيق ديگر، افزودن 
گرم نيرو شده است  ٩۵٠گرم نيرو به  ٧٠٠ماھی از  شاخص قدرت نفوذ ژل کاماباک سوريمی نيزه

)Benjakul et al., 2003.(  

  

  آناليز ساختار بافت ٢-٣-١-۵

خواص ژل شوندگی سوريمی يکی از معيارھای مھم جھت شناخت کيفيت سوريمی تلقی شده 
)Huda et al., 2003 ( و توليد ژل کامابوکو در انجام اين امر معمول است)Park, 2005 .( تمام

ھای ژل سوريمی ماھی شوريده دھان سياه با گذشت زمان نگھداری پارامترھای ساختار بافت نمونه
ترين مقادير را ھا، تيمار شاھد، کتيرا و صمغ زانتان کم درحالی که در ميان تمام نمونه. کاھش يافت

. ھمسو است) 2011( Doraو  Deyھا قوياً با نتايج اين يافته). p>٠۵/٠(به خود اختصاص دادند 
اين کاھش به دليل فشرده شدن . در تمام تيمارھا کاھش يافت ١-نسبت به سختی ٢-شاخص سختی

ھای ژل در مرحله اول فشرده سازی از سفتی بافت کاسته شده و در نتيجه در مرحله دوم نمونه
دار ھرچه مق). Dey and Dora, 2011(يابد کاھش می ١-نسبت سختی ٢-فشرده سازی شاخص سختی

تر باشد، بافت نمونه گرايش بيشتری به برگشت به حالت اوليه نزديک ١پيوستگی به عدد  پارامتر بھم
اين ). Munizaga and Canovas, 2004(دھد شدن، نشان میخود پس از اولين مرحله از فشرده

به ترتيب  پارامتر طی مدت نگھداری کاھش و به حداقل مقدار خود در تيمار کتيرا رسيد در حالی که
Tcs ،Twpc  وTcc  سبب بھبود اين شاخص طی مدت نگھداری سوريمی نسبت به ساير تيمارھا
سازی از به عبارت ديگر بافت ژل دارای اين مواد محافظ سرمايی پس از اولين مرحله فشرده. شدند

در . قدرت بيشتری برای برگشت نسبی به حالت اوليه خود را نسبت به ساير تيمارھا برخوردارند
وجود داشته و افزايش آن در  ١بدن ماھيان ازجمله ماھيان دريايی گرمسيری آنزيم آندوژن پروتئيناز

 ;Morrissey and Sylvia 2004(شود طول نگھداری سبب افت کيفيت پروفايل بافت ژل سوريمی می
Rawdkuen and Benjakul 2008 .(حذف می درحالی که با انجام فرآيند شستشو بيشتر اين آنزيم-

مانده که طی مدت نگھداری سبب افت کيفيت سوريمی و قدرت تشکيل شود، اما مقداری از آن باقی
 Mart´ın-S´anchez(ژل شده اما برخی مواد افزودنی قابليت بازدارندگی در مقابل اين آنزيم را دارند 

et al., 2009 .( کنون اثر مثبت آن در مواد افزودنی بازدارنده آنزيم پروتئيناز ميوفيبريل که تا
به دليل (مرغ و پروتئين پالسمای گاو  سوريمی گزارش شده شامل کنسانتره آب پنير، سفيده تخم

 ;Benjakul et al., 2004b(است ) استفاده ممنوع شد ٢احتمال انتقال بيماری مغزی اسفنجی
Guenneugues and Morrissey 2005; Choi et al., 2005 .(قيق به احتمال قوی بنابراين در اين تح

تيمار واجد کنسانتره آب پنير به دليل خاصيت بازدارنگی آنزيم پروتئيناز سوريمی در طول 
کنسانتره پروتئين آب پنير . شودنگھداری سبب بھبود پروفايل بافت ژل نسبت به ساير تيمارھا می

  ).Benjakul et al., 2010(منجر به بھبود خواص مکانيکی و کاربردی ژل سوريمی بزماھی شد 

در اين تحقيق رتبه دوم نمونه واجد کيتوزان خصوصيات بافتی مناسبی را در طول نگھداری 
دليل بھبود خواص ژل سوريمی ماھيان واجد کيتوزان بدين . سوريمی در حالت انجماد نشان داد

                                                 
1   endogenous proteases 
2   spongiform encephalopathy 
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 ده واکنشدر ماھيچه ماھيان به عنوان کاتاليز کنن )TGase(شرح است که آنزيم ترانس گلوتاميناز 
ھا  آمين از يک پپتيد حاوی گلوتامين و گروه آمين ساير پروتئينکربوکسيل-ɤ  انتقالی آسيل بين گروه

نحوکه اين آنزيم ترانسفری، در بدين). Araki and Seki, 1993; Seki et al., 1998(شود شناخته می
 ,.Greenberg et al(شود میدھی ژل کامابوکو فعال شده و سبب ايجاد بافت اشی ژل فرآيند حرارت

ھای آسيل در واکنش ھای آمينه از کيتوزان قادرند به عنوان گيرنده اثبات شده است که گروه). 1991
پيوستگی و سختی ژل  نفش ايفا کرده و در نتيجه خواص ارتجاعی، بھم TGaseانتقالی آسيل ناشی از 

 Kataokaاين نتيجه در توافق با نتايج ). Seki et al., 1998; Greenberg et al., 1991(را بھبود بخشد 
 ٢کيتوزان منجر به افزايش حدود % ۵/١بوده که گزارش کردند افزودن ) 1998(و ھمکاران 

کيتوزان % ١به طور مشابه گزارش شده است که افزودن  .شودبرابری سختی ژل کامابوکو می
تجاعی ژل سوريمی ماھی کپور معمولی پيوستگی و قابليت ار سبب افزايش پارامترھای سختی، بھم

  ).Hajidoun and Jafarpour, 2013(شود می

بنابراين احتماالً به ترتيب کنسانتره آب پنير، کيتوزان و مواد محافظ سرمايی تجاری در شرايط 
- ھای ميوفيبريل شده و ساختار شبکه پروتئينتری از ساير تيمارھا سبب تثبيت پروتئينمناسب

ا تقويت و منجر به تشکيل ژلی با خواص بافتی قوی طی مدت نگھداری در شرايط پروتئين ژل ر
  .شوند منجمد می

  رطوبت تحت فشار ۴-١-۵

ھای سوريمی با توجه به نتايج اين تحقيق، روند افزايشی در رطوبت تحت فشار تمام نمونه
بنابراين بديھی است که با ). p>٠۵/٠(که اين روند در تيمار شاھد بيشتر بود درحالی. مشاھده شد

. چک بيشتر گرديده استھا کمتر و آبافزايش رطوبت تحت فشار، ظرفيت نگھداری آب در نمونه
دناتوره شدن و يا تخريب پروتئين ميوزين عضله طی دوره نگھداری به صورت منجمد، منجر به 

آب در ماتريس  گيری شبکه ژل نامرغوب، کاھش قابليت ارتجاعی و کاھش ظرفيت نگھداریشکل
که ساختار طبيعی طوریبه). Benjakul and Bauer, 2000; Benjakul et al., 2003(شود ژل می

و منجر به ) دناتوره شدن(اکتين و ميوزين طی دوره نگھداری به صورت منجمد تخريب شده 
 چکافزايش آب آزاد در ماتريس ژل شده و در نتيجه ظرفيت نگھداری آب کاھش و مقدار آب

ھمچنين با افزايش فعاليت پروتئيناز مقدار رطوبت تحت ). Rawdkuen et al., 2009(يابد افزايش می
طورمشابه دانشمندان متعددی گزارش نموده اند به). Bigelow and Lee, 2007(يابد  فشار افزايش می

يابد یکه رطوبت تحت فشار ژل کامابوکو سوريمی طی دوره نگھداری به صورت منجمد افزايش م
)Siah et al., 1998; Siddaiah et al., 2001; Benjakul et al., 2003 .(دار  در اين تحقيق افزايش معنی

تواند  ھمزمان بود که می TBARSدر رطوبت تحت فشار طی مدت نگھداری با افزايش شاخص 
و  Benjakul. ھاي عضالنی باشدناشی از اثر متقابل اکسيداسيون چربی و تغيير ماھيت پروتيين

بيان نموده که اثر سينرژيستی بين اکسيداسيون چربی و تشکيل فرم آلدييد روي ) 2005(ھمکاران 
  .رسد تغيير ماھيت پروتئين حين نگھداري در سردخانه محتمل به نظر می

محتوای رطوبت تحت فشار ژل کامابوکو تھيه شده از سوريمی ماھيان گرمسيری با افزايش 
داری به عنوان ماده محافظ سرمايی به طور معنی%) ٠-٣(ه پروتئين آب پنير اضافه نمودن کنسانتر

گزارش نموده اند که ) 2007( Wuو  Mao). Rawdkuen and Benjakul, 2008(کاھش نشان داد 
کيتوزان به سوريمی کپور علفخوار سبب بھبود رطوبت تحت فشار ژل سوريمی % ١افزودن 

ً به دليل افزايش تعامالت ک بنابراين کيتوزان و کنسانتره . شودآب در شبکه ژل می- يتوزانعمدتا
  .توانند تلقی شوندھای مناسبی برای مواد محافظ سرمايی میپروتئين آب پنير جايگزين
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  آزمون تاکردن ۶-١-۵

آزمون تاکردن يک روش استاندارد ژاپنی بوده اما نتايج آن نماينده تمام مشخصات بافتی نمونه 
ھا طی در اين مطالعه امتياز آزمون تاکردن تمام نمونه). Foegeding and Davis, 2011(باشد  نمی

ترين مقدار در تيمار واجد صمغ البته کم. تر تنزل نمودبه درجات پايين AAمدت نگھداری از کيفيت 
صورت  در حالی که تغييرات فيزيکوشيميايی سوريمی طی نگھداری به). p>٠۵/٠(زانتان ثبت شد 

ھای ميوفيبريل ب کاھش خواص بافتی ژل سوريمی به دليل روند دناتوره شدن پروتئينمنجمد سب
 Sonmez و  Babji et al., 1995; Benjakul et al., 2004a; Tina et al., 2010 .(Turan(ھمراه است 

مشاھده کردند که امتياز آزمون تاکردن در دو تيمار سوريمی سفره ماھی خارپشت حاوی ) 2010(
ماه نگھداری در شرايط انجماد از امتياز  ۶سوربيتول طی مدت % ٨حافظ سرمايی تجاری و مواد م

نيز اشاره کردند که ) 2012(و ھمکاران  Hasanpourبه طور مشابه . يابند کاھش می ٣به حدود  ۵
ماه  ٣صمغ زانتان طی مدت % ۵/٠ای واجد نتايج آزمون تا کردن سوريمی ماھی کپور نقره

) ١٣٩٠(به طور مشابه جليلی و امش ). ١امتياز (رسد  ترين مقدار خود میاييننگھداری به پ
اي حاوی مواد محافظ سرمايی طی نگھداری  گزارش نمودند که امتياز تاپذيري ژل ماھی کپور نقره

وجود تفاوت در ميزان شدت افت . يابد کاھش می Cبه  AAماه به صورت منجمد از درجه کيفی  ٣
ھای ميوفيبريل به مد در ماھيان مختلف حاکی از تفاوت در پايداری پروتئينکيفيت سوريمی منج

خصوص ميوزين بوده که بسته به نوع ماھی، فصل صيد، شرايط صيد، روش فرآوری و شرايط 
در ). Rawdkuen, 2009; Benjakul et al., 2005; Park, 2005; Kaba, 2006(نگھداری متغيير است 

تا  ۵/٠نشان دادند که افزودن ) Benjakul )2008و  Rawdkuenب پنير، خصوص کنسانتره پروتئين آ
٢ %WPC  موجب افزايش پارامترھای قدرت ژل سوريمی توليد شده از ماھيان معمول در تايلند از

داری در خواص رئولوژيک  تغيير معنی WPC% ٢شده و افزودن بيش از  AAبه درجه  Bدرجه 
  .کند بافت ژل ايجاد نمی

  

  ريزساختار ۵-١-۵

ھای سوريمی ماھی شوريده دھان سياه واجد مواد محافظ سرمايی تجاری از گونالتعداد پلی
متر عدد در ميلی ٨١٠٠±۴۵(سوريمی ماھی کپور معمولی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 

- تراکمبيشتر بوده که احتماالً نشان دھنده شبکه پروتئينی م) Jafarpour and Gorczyca, 2009) (مربع
ارزيابی تغييرات . تر و در نتيجه کيفيت تشکيل ژل باالتر سوريمی شوريده دھان سياه است

ھای ژل توليده شده خواھد بود ريزساختار سوريمی نشان دھنده تغييرات پروفايل ساختار بافت نمونه
)Andrés-Bello et al., 2012 .(نمونه در اين مطالعه روند تنزولی در خصوصيات ريزساختاری در -

ھای سوريمی فاقد مواد محافظ سرمايی، صمغ زانتان و کتيرا نسبت به ساير تيمارھا طی مدت 
طور مشابه به. نگھداری مشاھده شده که با نتايج آناليز پروفيل بافت و آزمون نفوذ ھمخوانی داشت

Alvarez  سازی در  گزارش کرد که پاسخ ژل کامابوکو سوريمی به فرآيند فشرده) 1999(و ھمکاران
مواد . تر است، کمتر استتر و متراکمھای سوريمی که در آن ريزساختار ميوفيبريل فشرده نمونه

% ٣/٠+سوربيتول%۴+ساکارز%۴محافظ سرمايی تجاری در صنعت سوريمی جھان شامل 
اگرچه مواد محافظ سرمايی ). Sultanbawa and Li-Chan, 1998(است ) w/w/w(فسفات تری سديم

ھای ميوفيبريل سوريمی ماھی شوريده دھان سياه شدن پروتئينافظت مناسبی از دناتورهتجاری مح
نشان دادند اما با توجه به نتايج ريز ساختار سوريمی کنسانتره پروتئين آب پنير و کيتوزان در سطح 

طور محسوس توانند جايگزين مناسبی بوده تا طعم شيرين و کالری محصول نھايی را به می% ١
محافظت بيشتری از تيمار واجد مواد  Tcsو  Twpcداده و محافظت مناسب و چه بسا در  کاھش
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). ٧- ۴تا  ۴-۴ھای شکل(محافظ سرمايی تجاری در سوريمی ماھی شوريده دھان سياه ايجاد کنند 
ساختار درونی ژل کامابوکو تھيه شده از سوريمی ماھيان گرمسيری با افزايش اضافه نمودن 

تر شد داری متراکمبه عنوان ماده محافظ سرمايی به طور معنی%) ٣(ين آب پنير کنسانتره پروتئ
)Rawdkuen and Benjakul, 2008.(  

Nopianti  (با ارزيابی و مقايسه تصاوير ميکروسکوپ الکترونی ) 2012(و ھمکارانSEM ( از
از انجماد  ماه پس ۶ھای سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی مختلف در دو زمان صفر و  نمونه

ھای سوريمی ھا تشکيل شده در ريزساختار تمام نمونهگزارش کردند که نسبت تعداد خلل و فرج
نگھداری افزايش يافته، درحالی که اين روند در تيمار  ۶به ماه ) ماه ٠(ماھی سيم در ابتدای انجماد 

طور مشابه هب. دکستروز شدت کمتری داشته است پلی% ١٢تر و در تيمار حاوی  شاھد محسوس
ھای سوريمی با افزايش زمان ھای ريز ساختار تمام نمونهگونال دراين تحقيق نيز تعداد منافذ يا پلی
ھا در به عبارت ديگر با دناتوره شدن پروتئين. ھا افزايش يافت نگھداری کاھش يافته و مساحت آن

پروتئينی سوريمی ايجاد  تری در شبکهھا حفرات بزرگھای بين آنطول انجماد و شکسته شدن پل
البته اين ). توليد بافت ضعيف(شود  شده که خود سبب افزايش مساحت و کاھش تعداد حفرات می

ً تيمار شاھد از شدت  Tccو  Twpc ،Tcsروند در تيمارھای  نسبت به ساير تيمارھا مخصوصا
ر سوريمی بدون طورمشابه محققين متعددی اثر انجماد ببه).  ٣-۴جدول (کمتری برخوردار بود 

تر سازمان يافته بيان کرده که باعث مواد محافظ سرمايی را در تشکيل ماتريس پروتئينی ضعيف
. )Huda et al., 2011; Julavittayanukul et al., 2006(شود  کاھش توانايی تشکيل ژل سوريمی می

ميانگين تعداد   ImageJدر اين مطالعه با بررسی تصاوير ميکروسکوپ الکترونی توسط نرم افزار 
سوريمی ارزيابی شده و بديھی است که ) گونالپلی(پروتئين -و مساحت حفرات ماتريس پروتئين

کاھش تعداد حفرات نشان دھنده تشکيل حفرات بزرگ در شبکه سوريمی بوده که درنتيجه ميانگين 
ترين تعداد و کمبا توجه به اين توضيحات مقدار بااليی از مساحت . مساحت حفرات افزايش ميابد

صمغ زانتان % ۵/٠به طور مشابه، حضور . ھا در سوريمی واجد صمغ زانتان مشاھده شدگونالپلی
سبب ايجاد حفرات بزرگ و نامنظم در ريز ساختار  Micromesistius poutassouدر سوريمی ماھی 

رتباط اندک سوريمی نموده که درحقيقت وجود حفرات بزرگ در شبکه سوريمی نشان دھنده اين ا
ھای ميوفيبريل در ماتريس سوريمی است که منجر به کاھش ظرفيت ژل شوندگی سوريمی پروتئين

خنثی در صورت  pHالزم به يادآوری است که صمغ زانتان در ). Montero et al., 2000(شود می
يادی در وجود آب، آن را جذب و به صورت تجميع شده ويا پيچ خورده تبديل شده و در نتيجه حجم ز

  ).Foegeding and Ramsey, 1987(نمايد ھای ميوفيبريل اشغال میماتريکس پروتئين

خنثی محلول نبوده و ممکن است به عنوان پرکننده در ماتريس پروتئينی  pHکيتوزان است در 
با اين حال، امکان دارد که بعضی از ذرات ). Benjakul et al., 2000(سوريمی نقش ايفا کند 

ھای ليزين، با پروتئين) گلوتاميل-ɜ-)ɤاز طريق برخی تعامالت الکترواستاتيک و اتصال با  کيتوزان
براين تعامل يونی عالوه). Muzzarelli, 1985(سوريمی در ارتباط باشند ) اکتوميوزين(ميوفيبريالر 
جاد کننده ھای آنيونی پروتئين سوريمی يکی ديگر از عامل ايھای کاتيونی کيتوزان و گروهبين گروه

و  Benjakulھمسو با نتايج اين تحقيق، ). Benjakul et al., 2000(شبکه منسجم پروتئينی است 
کيتوزان به سوريمی نيزه ماھی سبب تشکيل بافت % ١گزارش نمودند که افزودن ) 2002(ھمکاران 

طور مشابه،  به. منسجم شده و ذرات کيتوزان در شبکه پروتئين به صورت يکنواخت پراکنده شدند
Luo  بيان کردند که بھترين کيفيت ژل سوريمی ماھی آالسکاپوالک با افزودن ) 2004(و ھمکاران
ھای ريز ساختاری واجد شبکه پروتئينی وله سويا حاصل شده که از نظر ويژگیپروتئين ايز% ١٠

  .متراکم بودند
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  تغييرات خصوصيات شيميايی سوريمی ٢-۵

  ترکيبات شيميايی تقريبی ١-٢-۵

ای  ماھيت و کيفيت مواد مغذی موجود در الشه اکثر جانداران مثل ماھی وابسته به عادات تغذيه
- به). Lagler et al., 1977; Adewoye and Omotosho, 1997(ھا است  و محيط زيست پيرامون آن

گزارش شده که در % ٨٠تا % ٧٠طور کلی ميزان دامنه تغييرات رطوبت در ماھيان دريايی بين 
واجد رطوبت %) ٨/٨٩( Harpodon aurataو %) ١/٧٩) (Mugil cephalus(ماھيانی مثل کفال 

واجد مقدار %) ٧٢( Hilsa hilsaو %) ٧٠( Scomberomorus guttatusنسبتاً باال و ماھيانی مثل 
نتايج بدست آمده در اين ). Chandrasekhar and and Deosthale, 1993(رطوبت نسبتاً پايينی ھستند 

تری نسبت به شوريده  دھد که ماھی شوريده دھان سياه حاوی مقدار رطوبت پايين مطالعه نشان می
، اما بيشتر از شوريده زرد بزرگ )Nazeer and Kumar, 2012؛ %٠٨/٨٣±١/١(معمولی 

 M. cephalusو مشابه مقدار رطوبت ماھی کفال ) Tang et al., 2009؛ ٧۴%/٧٩/٠±۶(
)Chandrasekhar and and Deosthale, 1993 (است .  

مالک و استاندارد محتويات رطوبت توليد صنعتی سوريمی پس از اضافه نمودن مواد محافظ 
ميانگين درصد رطوبت ). Sych et al., 1990b; Lee, 1984(بيشتر نباشد % ٨۵د از سرمايی باي

بود که نشان دھنده انجام فرآيند آبگيری % ٨۵ھای سوريمی ماھی شوريده دھان سياه کمتر از نمونه
ميانگين رطوبت اوليه سوريمی حاوی مواد محافظ سرمايی . مناسب و تأمين اين استاندارد است

از اين تحقيق بيشتر ) Dey and Dora, 2011%) (٨٠( Johnius gangeticusھی شوريده تجاری از ما
- ۶١/٧٧محتوای رطوبت سوريمی ماھی سلطان ابراھيم را بين ) 2012(و ھمکاران  Nopianti. بود
ميانگين درصد رطوبت سوريمی ماھی . برآورکرده که از نتايج اين تحقيق کمتر بود% ٧۶/٠۵

به طور . تر از سايرتيمارھا بودداری کماجد مواد محافظ تجاری به طور معنیشوريده دھان سياه و
مشابه توسط محققين متعددی بيان شده مخلوط مواد قندی سبب کاھش محسوس رطوبت سوريمی 

  ). Parvathy and Sajan, 2011; Chang-Lee et al., 1990(گردد ماھيان می

ھای سوريمی ماھی شوريده وای رطوبت تمام نمونهگذرانی ميانگين محتبا گذشت زمان سردخانه
دھان سياه به خصوص با شدت بيشتر در تيمار شاھد کاھش يافته که با نتايج نگھداری در شرايط 

 Nopianti et(، ماھی سلطان ابراھيم )١٣٩٠جليلی و امشی، (ای انجماد سوريمی ماھی کپورنقره
al., 2012 ( و سوريمی ماھی سوف صورتی)Singh and Balange, 2005 (کاھش آب و . ھمسو است

در نتيجه کاھش محتوای رطوبت سوريمی طی نگھداری در شرايط انجماد به دليل تبديل 
 ;Matsumoto, 1980(شود  ايجاد می ١ھای آب به شکل بلورھای يخ و يا سينرزيس مولکول

Matsumoto and Noguchi, 1992; Garg et al. 1982 .(فظ سرمايی سبب کاھش بنابراين مواد محا
-ھای ميوفيبريل پروتئين و در نتيجه کاھش شديد در مقدار رطوبت در نمونه دھيدراتاسيون مولکول

  ).Pan et al., 2010(ھای فاقد مواد محافظ سرمايی امری معمول خواھد بود 

تا  ١٣و در ماھيان آب شيرين % ٢١تا  ٨محتوای پروتئين در عضله ماھيان دريايی در دامنه 
نتايج اين تحقيق نشان داد که محتوای پروتئين ماھی ). Wu and Shiau, 2002(باشد  می% ١٧

 Nazeer and(شوريده دھان سياه به طور مشخصی بيشتر از محتوای پروتئين شوريده معمولی 
Kumar, 2012 ( مشابه گربه ماھی آفريقايی ً و شوريده زرد بزرگ ) Osibona et al., 2006(و تقريبا

                                                 
  شوددر بيوشيمي به خروج آب از بافت در اثر تغيير دما اطالق مي syneresisيا  سينرزيس 1
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)Tang et al., 2009 (اين موضوع بيانگر ارزش غذايی اين گونه نسبت به ساير شوريده . است
  . باشد ماھيان می

-درصد پروتئين خام سوريمی ماھی شوريده دھان سياه نسبت به گوشت چرخ شده به
ھای سوريمی در طول نگھداری کاھش داری کمتر بوده و ميانگين پروتئين تمام نمونه طورمعنی

کاھش ميانگين پروتئين خام در سوريمی ماھی ) Balange )2005و   Singhطور مشابه به . يافت
طی %  ۵۵/٧۶±٠٢/٠به  ۵٠/٧٨±١۴/٠سوف صورتی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری را از 

کاھش درصد پروتئين سوريمی نسبت به گوشت چرخ شده . ھفته از انجماد گزارش کردند ٣۶مدت 
ھای محلول در آن نمک گيری، اجزای محلول به خصوص پروتئين و آب به دليل انجام فرآيند شستشو

محلول در آب، از سوريمی جدا شده و درصد پروتئين خام را ) بازھای نيتروژنه(رقيق و اوره 
کاھش پروتئين سوريمی طی نگھداری در شرايط ). Ashok Kumar et al. 2000(دھد کاھش می

دن و ھمچنين متراکم شدن پروتئين عضله ماھی به پليمرھای شانجماد احتماالً به داليل دناتوره
  ).Yoon and Lee, 1990(تواند باشد سنگين می

دھند که راندمان توليد گوشت چرخ کرده و سوريمی از ماھيان، بستگی به گزارشات نشان می
، کنیشامل پوست(، روش فرآوری )شامل گونه ماھی، اندازه، فصل، جنسيت و کيفيت(نوع ماھی 

گيری ھای مورد استفاده جھت برداشت، شستشو و آبو دستگاه) زدن سرودم وتخليه امعاء و احشاء
برای مثال، ). Crawford et al., 1972; Venugopal and Shahidi, 1995; Park, 2005(گوشت دارد 

 Catla(ميانگين راندمان توليد گوشت چرخ شده ماھی شوريده دھان سياه از ماھی کپور ھندی 
catla) (٣۶) (%Pagarkar et al., 2013( ماھی کپور ،Labeo calbasu )١/٣٩ (%

)Yathavamoorthi et al., 2010( شگ ماھی اقيانوس آرام ،)۴٠) (%Crawford et al., 1972 ( و
 Suvanich et%) (۶/۵٣(بيشتر، از گربه ماھی ) Yinghong et al., 2003%) (۶/٢۴(ای کپور نقره
al., 2000 (و مشابه ماھی سلطان ابراھيم  کمتر)۴۶) (%Joseph et al., 1980 (با توجه به . است

سال گذشته، امروزه راندمان  ١۵گيری و شستشو در طول ھای برش ماھی، استخوان بھبود روش
 Guenneugues and Morrissey(رسيده است % ٣۵-٢۶به % ١۵- ١٢توليد صنعتی سوريمی از 

درحالی که ميانگين راندمان توليد سوريمی ماھی . ر اين محدوده است، که نتايج اين تحقيق د)2005
 ,Dey and Dora%) (٩/٣٢( Johnius gangeticusشوريده دھان سياه از سوريمی ماھی شوريده 

کمتر و تقريباً مشابه گربه ماھی ) Kaba, 2006%) (٢٢( Engraulis encrasicholus، آنچوی )2011
)Suvanich et al., 2000 (بنابراين ماھی شوريده دھان سياه به دليل باال بودن راندمان توليد . بود

ھای خمير  برای توليد فرآورده شده و سوريمی احتماالً از وضعيت مطلوب و اقتصادیگوشت چرخ
  .ماھی و سوريمی برخوردار است

کاھش شده جرخباتوجه به نتايج اين تحقيق، ميانگين درصد خاکستر سوريمی نسبت به گوشت
کاھش در ميزان خاکستر سوريمی نسبت به . يافته و در طول انجماد روند افزايشی ماليمی پيدا کرد

 Sijo(گوشت چرخ شده ماھی ممکن است به دليل حذف ترکيبات و مواد معدنی محلول در آب باشد 
et al. 2002 .(ھداری تحقيقات مشابه ھمسو با اين تحقيق افزايش محتويات خاکستر سوريمی طی نگ

احتماالً ) Dey and Dora, 2011; Parvathy and Sajan, 2011(اند  در شرايط انجماد را نشان داده
که سوريمی  افزايش خاکستر سوريمی طی نگھداری به دليل کاھش محتوای رطوبت بوده به طوری

افت درصد طی مدت نگھداری در شرايط انجماد افزايش ي ٧٢/٠به  ۵٢/٠ماھی خار پشت از  سفره
)Turan and Sonmez, 2010 .(  

 Chakraborty et%) (١(ای  محتوای چربی ماھی شوريده دھان سياه تقريباً مشابه حلوا سفيد نقره
al., 2005 ( و گربه ماھی آفريفايی)١۵/١) (%Osibona et al., 2006 ( است در حالی که محتوای
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، ضيائيان%) (١٢/۴(خليج فارس چربی اين ماھی به طور محسوسی از شوريده معمولی واقع در 
با توجه به . تر است کم) Nazeer and Kumar, 2012%) (۵٨/۴(و شوريده زرد بزرگ ) ١٣٨٩

واجد مقدار بااليی گوشت سفيد و چربی (پايين بودن درصد چربی، اين ماھی جزء ماھيان کم چرب 
در سال  Öhrvik et al., 2012 .(Huss(گردد بندی میطبقه) گرم گوشت ١٠٠گرم در ٢تر از کم

ً ماھی ١٩٩۵ ً گونهھايی بسترزی و ماھی چرب، گونهھای کمبيان نمود که غالبا - ھای پرچرب غالبا
ميزان اندک چربی مشخص شده در ماھی شوريده دھان سياه با شرايط . زی ھستندھايی سطح
ا با گونه، سن و ھاگرچه ترکيب شيميايی ماھی. زندگانی آن مرتبط است) زی بودنعمق(اکولوژيک 

 ;Borresen, 1992; Watts, 1957(اندازه، رژيم غذايی، مھاجرت، فصل و جنسيت متغيير است 
Bandarra et al., 1997 .(Park )2005 (چرب برای توليد سوريمی گزارش نمودند که ماھيان کم

ھای سوريمی ونهداری در ميزان چربی اغلب نمبا توجه به نتايج اختالف معنی. شوندترجيح داده می
اين يافته . شوريده دھان سياه مشاھده نگرديد در حالی که روند نزولی آن در تيمار شاھد مشھود بود

  .است) ١٣٨٨(و شعبانپور و ھمکاران ) 2000(و ھمکاران  Suvanichموافق با نتايج 

ماھی دھد که بخش قابل توجھی از اسيدھای چرب در گوشت ھمچنين نتايج اين تحقيق نشان می
بوده که مقدار آن تقريباً مشابه ماھی شوريده معمولی واقع  PUFAشوريده دھان سياه اسيدھای چرب 

، ماھی شوريده معمولی واقع در سواحل ھند )١٣٨٩، ضيائيان%) (٢٢/٢٢(در خليج فارس 
)٢١) (%Nazeer and Kumar, 2012 ( و ماھی شوريده زرد بزرگ)٢/٢٣) (%Tang et al., 

) Nazeer et al., 2009%) (١/۶( Nemipterus japonicasطور چشمگيری از ماھی و بهبوده ) 2009
ھا، اختالالت مغزی و چشمی  اثر مثبت اسيدھای چرب چند غيراشباع در درمان سرطان. بيشتر است

البته در اين ) Nestel et al., 2003; Fenton et al., 2000; Ward and Singh, 2005(بيان شده است 
ه سھم بسزايی از اين نوع اسيدھای چرب مشاھده شد که باال بودن ارزش غذايی اين ماھی را مطالع

طورکلی در ماھيان دريايی نسبت به ماھيان آب شيرين از گروه اسيدھای چرب به. سازد آشکار می
 ;Sarenson, 1990(بيشتر است  EPAو  DHAمتعلق به  چند غير اشباع فرآوانی اسيدھای چرب

Czesny et al., 1999.(  

از غلظت بيشتری در سوريمی نسبت به گوشت چرخ ) PUFAs(اسيدھای چرب چند غير اشباع 
اين افزايش ممکن است به دليل فعل و انفعاالت ). ۴- ۴جدول (. شده شوريده دھان سياه داشتند 

ری شود تا در طول فرآوھا و فسفوليپيدھا بوده که موجب میبا پروتئين PUFAsاسيدھای چرب 
از ديگر ليپيدھای خنثی طی فرآيند شتشو و  PUFAsگوشت چرخ شده به سوريمی اسيدھای چرب 

در  EPAو  DHAمانند  PUFAsگيری به راحتی حذف نشده و در نتيجه نسبت اسيدھای چرب  آب
ً با نتايج). Bandarra et al., 2001; Passi et al., 2002(محصول سوريمی افزايش يابد   اين نتايج قويا

Eymard  ھمسو است) 2005(و ھمکاران . 

  

۵-٢-٢ pH   

تواند شاخص مناسبی از روند فساد ماده غذايی از طريق فعاليت آنزيمی و می pHتغييرات 
اثبات ) 1992(و ھمکاران  Toyoda). Love, 1992 and Vareltzis et al., 1997(ميکروبی باشد 

حفظ  ۵/٧تا  pH ۵/۶نمودند که حداکثر کارايی خواص عملکردی پروتئين ميوفيبريل ماھی در دامنه 
ھای سوريمی از زمان صفر تا ماه ششم نگھداری در اين نمونه pHدر اين مطالعه نيز . شودمی

ی به حداقل فاقد ماده محافظ سرمايی در ماه ششم نگھدار البته اين شاخص در نمونه. محدوده بود
ھا و از آزاد شدن اسيد طی نگھداری به دليل تجزيه پروتئين pHکاھش . مرز قابل قبول نزديک شد
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 Johnius(سوريمی ماھی شوريده  pHکاھش در ). Govindan, 1985(فسفريک و اسيد الکتيک است 
spp. ( شده  گزارش ١/٧به  ٣/٧روزه در سردخانه از  ١٨٠کيتوزان در طول نگھداری % ١واجد

نشان دادند ) 2005( Balangeو  Singh). Chandrasekhar et al., 1988; Hegde et al., 1992(است 
نمونه از  pHھفته  ٣۶سوريمی ماھی سوف طی نگھداری در شرايط انجماد به مدت  pHکه 
  .کاھش يافت  ۵/۶±٠۵/٠به   ٢/٧±١/٠

  ھای فرار کل ترکيبات ازت ٣-٢-۵

ھای اين تحقيق در طول انجماد روند افزايشی داشت اما در طول در تمام تيمار TVB-Nشاخص 
در تغييرات ميزان ) Balange  )2003و Singh. نگھداری نوسان در مقدار اين شاخص ثبت شد

TVB-N افزايش محتوای . سوريمی منجمد ماھی سرخو به نتايج مشابه رسيدندTVB-N  سوريمی در
ھای درونی مرتبط بوده که منجر به ھای عامل فساد و آنزيمطول نگھداری انجماد به فعاليت باکتری

متيل آمين شده که موجب متيل آمين و تریتشکيل ترکيباتی از جمله آمونياک، منومتيل آمين، دی
 ,.Debevere and Boskou, 1996; Kyrana et al(شود  مشخصه طعم نامطلوب محصول نيز می

1997; Vareltzis et al., 1997; Ozogul et al., 2004; Ruiz-Capillas and Moral, 2005 .( وجود
 Ólafsdóttir(در طول نگھداری توسط محققين متعددی بيان شده است  TVB-Nنوسانات شاخص در 

et al., 1997; Papadopoulos et al., 2003; Tejada and Huidobro, 2002 .( علت تنوع در مقدار
TVB-N روژن غير پروتئينی ماھيان بوده که در طول مدت به طور خاص مربوط به محتوای نيت

 ,.Debevere and Boskou 1996; Kyrana et al(تواند به ترکيبات ازته فرار تبديل گردد نگھداری می
1997; Ozogul et al., 2004 .( محدوده قابل قبول جھت مصرف برای اين شاخص بسته به گونه

 Commission(گرم ماھيچه ذکر شده است  ١٠٠گرم نيتروژن در  ميلی ٢۵-٣٠ماھی در دامنه 
Decision 95/149/EC, 1995 .(ھای فرارکل به ھای سوريمی محتوای ترکيبات ازتدر تمام نمونه

در اين تحقيق در نمونه واجد  TVB-Nھمچنين مقدار پايين . تر از حد قابل قبول مشاھده شدمراتب کم
  . ھای عامل فساد باشديتوزان بر باکتریسوريمی احتماالً به دليل اثر ضدباکتريايی ک

Kaba Dey  وDora )2011 ( گزارش کردند که ميزانTVB-N  سوريمی ماھی شوريده واجد
% ١نسبت به سوريمی واجد ) گرم نمونه١٠٠گرم در ميلی ١/٨(مواد محافظ سرمايی تجاری 

) 2006( Kaba. ماه از انجماد بيشتر بود ۶پس از ) گرم نمونه١٠٠گرم در ميلی ٨/٧(کيتوزان 
) -Cº٢٩(سوريمی واجد مواد محافظ سرمايی تجاری ماھی آنچوي را در سردخانه  TVB-Nميزان 

سوريمی واجد  TVB-Nميزان . گرم نمونه گزارش کرد١٠٠گرم در  ميلی ٣/۶در مدت شش ماه 
 ٨/١۶ماه نگھداری در شرايط انجماد به  ٣ای پس از ورنقرهمواد محافظ سرمايی تجاری ماھی کپ

  .گرم نمونه رسيد١٠٠گرم در  ميلی

  

  شاخص تيوباربيتوريک ۴-٢-۵

ای به عنوان شاخص ميزان اکسيداسيون به طور گسترده TBARSشاخص تيوباربيتوريک يا 
دھنده با تيوباربيتوريک گيرد و ناشی از وجود آمدن مواد واکنش ثانويه چربی مورد استفاده قرار می

اسيد به وجود آمده از مرحله دوم اتواکسيداسيون است که طی آن پراکسيدھا به موادی چون آلدئيدھا 
توانند در عالوه براين اثبات شده است که آلدھيدھا می). Yanar, 2007(شوند ھا اکسيد میو کتون

ميزان مجاز ). Buttkus, 1967; Tironi et al., 2002(ھای ميوفيبريل شرکت نمايند تخريب پروتئين
ميلی گرم مالون دی آلدئيد در کيلوگرم گوشت ماھی گزارش شده است  ٢برابر  TBARSشاخص 

)Connell, 1990 .(ھای سوريمی ماھی شوريده دھان سياه بجز تيمار شاھد اين شاخص در تمام نمونه
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در اين مطالعه شاخص . حاسبه شدماه از نگھداری کمتر از ميزان قابل قبول م ۶پس از گذشت 
TBARS  تيوباربيتوريک اسيدTwpc  وTcs )و در درجه بعدی ) دار بدون اختالف معنیTcc  در طی

. تری نسبت به ساير تيمارھا برخوردار بودمدت نگھداری در سردخانه از وضعيت مطلوب
Darmadji  وIzumimoto )1994 ( در مقدار % ٧٠ھمسو با نتايج اين تحقيق، کاھشTBARS  گوشت

 Kamil(ای در فيله شگ ماھی نيز حاصل شد نتايج مشابه. کيتوزان را گزارش کرده اند% ١حاوی 
et al., 2002 .(ھای آزاد توسط کيتوزان ھای و يا مھار تشکيل راديکالمھار اکسيداسيون چربی

) غالباً آھن(که چندين منبع فلزی   نحوی به. ھا نسبت داده شودآنممکن است به ظرفيت اتصال فلزی 
ھا ھای ميوفيبريل ماھی به طور طبيعی اتصال برقرار کرده که آھن متصل به اين پروتئينبا پروتئين

سازی اکسيژن و شروع اکسيداسيون  ممکن است در طول نگھداری آزاد شده و در نتيجه سبب فعال
ھای آزاد يا  که کيتوزان ممکن است تشکيل راديکال درحالی). StAngelo, 1996(شوند  چربی 

ھای آھن کند کرده و عالوه بر اين، گروه يون ١ھای را از طريق کيليت کردناکسيداسيون چربی
 ,.Peng et al(ھای فلزی شرکت کنند  آمين موجود در کيتوزان ممکن است در کيليت کردن يون

1998; Xue et al., 1998 .(بته نوع، وزن مولکولی و درجه داستيله شدن کيتوزان بر خواص آنتی ال
اکسيدانی و ميکروبی آن مؤثر بوده به طوری که با افزايش وزن مولکولی و کاھش درجه داستيله 

در اين مطالعه، در ). Anthonsen et al., 1993; Furda, 1990(شدن اين خواص کاھش خواھند يافت 
اين نواسانات به دليل . طی مدت نگھداری مشاھده شد TBARSدر شاخص ھا نوساناتی برخی نمونه

استعداد ترکيب مواد واکنش دھنده با تيوباربيتوريک اسيد با برخی از ترکيبات بيولوژيکی در عضله 
  ).Auborg, 1999; Auborg et a., 1999(ماھی توضيح داده شده است 

  

  فينگر ماھی ارزيابی  ٣-۵

  نگرھای ماھیارزيابی حسی في ١-٣-۵

Reddy  امتيازات حسی فينگرماھی تھيه شده از ماھی شوريده معمولی و ) 1992(و ھمکاران
را بررسی نموده و مشابه با نتايج اين تحقيق  - Cº٢٠ھفته انجماد در  ٢٢ماھی سوف صورتی طی 

ھش در اين روند کا. کاھش امتياز تمام پارامترھای آناليز حسی در طول انجماد را گزارش نمودند
گيری برخی ترکيبات فرار با وزن مولکولی کم حاصل از امتيازات حسی ممکن است به دليل شکل

ھای ميوفيبريل طی مدت انجماد بوده که سبب ھا و ھمچنين دناتوره شدن پروتئيناکسيداسيون چربی
 ;Undeland and Lingnert, 1999; Haard, 1992(گردد  توسعه رنگ، بو، طعم و بافت نامطلوب می

Undeland and Lingnert, 1999 ( در اين مطالعه امتيازات گروه ارزياب نشان داد که به غير از
 ۶ھای سوريمی پس از گذشت بقيه فينگرھای ماھی توليد شده از نمونه Txgو  Tc ،Ttgتيمارھای 

طور مشابه، ارزيابی حسی برگر توليد شده از ماھی تيالپيا به. ماه در سردخانه قابل قبول ھستند
در ). Tokur et al., 2004(مانند قابل قبول باقی می  -Cº١٨ماه نگھداری در  ٨نشان داد که پس از 

گزارش نمودند که وضعيت ارزيابی حسی کتلت توليد شده از ) 2013(و ھمکاران  Pagarkarکه  حالی
روز در شرايط  ١۵٠در طی نگھداری به مدت ) Catla catla(دی گوشت چرخ شده ماھی کپور ھن

ظاھر، بو، بافت، (نشان داد که امتياز حسی ) 2006( Kabaبعالوه، . قابل قبول نبود) - Cº١٨(انجماد 
با افزايش نگھداري در سردخانه کاھش ) Engrauli sencrasicholus(سوريمی آنچوي ) طعم و مزه

کاھش نمره حسی فينگر ماھی تھيه شده از سوريمی و ) 2006(کاران و ھم Tokurھمچنين . يابد می
ماه در شرايط انجماد گزارش  ۵گوشت چرخ شده کپور معمولی را در طول نگھداری به مدت 

                                                 
 .كمپلكس دهد ليقسمت از آن با فلز تشك كياز  شيكه ب يگانديل يعني) chelating(كيليت  1
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به ) ٣٨/٧±٧۴/٠(نمودند که البته اين روند نزولی در فينگرماھی تھيه شده از سوريمی 
اين . گزارش شد) ١٣/۶±٨٣/٠(ز گوشت چرخ شده داری کمتر از فينگرماھی تھيه شده ا طورمعنی

چرخ شده برای باالبردن کيفيت محصوالت توليد شده مطلب اھميت توليد سوريمی نسبت به گوشت
از نظر ) Tcc(البته تيمار حاوی مواد محافظ تجاری . نمايدبه صورت منجمد را بيش از پيش بيان می

رخوردار بوده اما مقبوليت کلی اين نمونه به ب Tcsو  Twpcپارامترھای حسی از وضعيت مشابه 
کاھش امتيازدھی و پذيرش سوريمی . تر بودتيمار ذکر شده کم ٢دليل دارا بودن طعم شيرين از 

توسط ارزيابان حسی به دليل ) سوربيتول% ۴+ساکارز% ۴(واجد مواد محافظ سرمايی تجاری 
حاصل از سوريمی ماھيان مختلف توسط  ھای مختلفطعم شيرين و ھمچنين کالری باال در فرآورده

 ,.Nopianti et al., 2012; Dey and Dora, 2011; Carvajal et al(محققين متعددی بيان شده است 
1999; Yoon and Lee, 1990 .(ھای واجد کنسانتره پروتئين آب پنير و کيتوزان در  بنابراين نمونه

ظ سرمايی تجاری در سوريمی ماھی شوريده تواند جايگزين مناسب مواد محافمی) w/w% (١سطح 
  .دھان سياه محسوب شود

  

  مقدار وزن از دست رفته در ھنگام پختن ٢-٣-۵

خصوص انجماد کند عامل مھم تخريب ديواره سلولی پروتئين تغييرات دمای انجماد و به
ت مواد رفته در ھنگام پخ چک و در نتيجه افزايش مقدار وزن از دستميوفيبريالر، افزايش آب

 ,Zhao and Sebranek(باشد ھای بزرگ يخ، میغذايی منجمد گوشتی، در اثر تشکيل کريستال
ھای سوريمی به بيان شد، ابتدا نمونه ٣طور که در فصل به ھمين دليل در اين تحقيق ھمان). 1996

دند روش انجماد سريع، منجمد شده و سپس مراحل نگھداری در سرخانه را با برودت ثابت طی کر
محققين متعددی استفاده . ھا به حداقل برسدتا اثر تغييرات دمای انجماد و انجماد کند در نتايج آزمون

رفته در ھنگام پخت مواد غذايی گوشتی  از مواد محافظ سرمايی در جھت کاھش مقدار وزن از دست
يق پوشش ميوزين منجمد طی دوره سردخانه گذرانی، احتماالً به دليل کنترل مايعات محصول از طر

در اين مطالعه نيز ). Velinov et al., 1990; Lewis, 1981(و محصور نمودن آب، گزارش نموده اند 
- به. رفته در ھنگام پخت را نشان داد تيمار فاقد ماده محافظ سرمايی بيشترين درصد وزن از دست

وری شده به دليل خارج رفته در ھنگام پخت مواد گوشتی فرآ طورکلی افزايش مقدار وزن از دست
 Yang and(شدن آب و مواد مغذی و کاھش قابليت ارتجاعی بافت ماده غذايی نامطلوب است 

Froning, 1992 .( محققين متعددی مشابه با نتايج اين تحقيق گزارش نمودند که با افزايش زمان
 ;Ensoy et al., 2004(يابد رفته در ھنگام پخت سوريمی افزايش می نگھداری مقدار وزن از دست

Yang and Froning, 1992 .( در اين مطالعه مواد محافظ سرمايی سبب بھبود اين روند افزايشی
نسبت به تيمار شاھد شده که علت اين بھبود به دليل اثر مثبت مواد محافظ سرمايی بر قابليت جذب 

  ).Ensoy et al., 2004(آب پروتئين ميوفيبريل اثبات شده است 

  

  آناليز ساختار بافت فينگر ماھی ٣-٣-۵

ای در صنعت سوريمی جھان جھت افزايش ماندگاری طور گستردهنگھداری در شرايط انجماد به
اما با اين ). Park, 2005(شود اين محصول پايه جھت تبديل به محصوالت نھايی مختلف استفاده می

دليل روند دناتوره شدن وجود، کاھش خواص بافتی محصوالت توليد شده برپايه سوريمی به 
تمام پارامترھای آناليز ). Babji et al., 1995( شودھای ميوفيبريل در اثر انجماد توجيح میپروتئين

ھای سوريمی منجمد ماھی شوريده دھان سياه طی ھای فينگر ماھی تھيه شده از نمونهبافت نمونه
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، کيتوزان و مواد محافظ WPC که سوريمی به ترتيب واجددرحالی. مدت نگھداری کاھش يافت
ھای شاھد، صمغ زانتان و تجاری بھترين اثر را نسبت به ساير تيمارھا داشتند و ساختار بافت نمونه

در خصوص آناليز ساختار بافت ژل  ٢-٣- ١-۵اين نتايج با توضحيات بخش . کتيرا ضعيف بود
محافظ سرمايی بکاررفته در  بنابراين مواد). r2=٨۴٩/٠(ھا سوريمی ھمبستگی مثبت دارد نمونه

دھد روی ھای ميوفيبريل در طول انجماد انجام می سوريمی براساس ميزان محافظتی که از پروتئين
 Latipھای اين نتايج ھمسو با يافته. گذاردخواص بافتی محصوالت توليد شده از آن تأثير مستقيم می

ميکروبی، فعاليت آنزيمی و غيرآنزيمی بوده که بيان کردند دراثر توسعه بار) 2013(و ھمکاران 
  .گردد تخريب بافت مواد اوليه ماھی سبب کاھش وضعيت ساختار بافت محصوالت توليد شده می

Szczesniak )1963 (ھای ارزيابی حسی زمانی به درستی انجام شده اند استدالل کرد که آزمون
گيری شده وسط پنل و پارامترھای اندازهگيری شده تکه ارتباط قابل اطمينانی بين پارامترھای اندازه

ھای کيفيت  جنبه) 1998(و ھمکاران  Meullenet. توسط به ويژه، برای شاخص سختی حاصل شود
ھای حسی و ابزاری مورد مطالعه قرار داده و دريافتند  ماده غذايی را با استفاده از روش ٢١بافت 

) r2=٧۶٧/٠(امترھای ابزاری شامل سختی که رتباط خطی قابل قبولی بين پارامترھای حسی و پار
در اين مطالعه نيز ھمبستگی خطی و مثبتی بين . وجود دارد) r2=٨٣/٠(ھا و قابليت ارتجاعی نمونه

ھای فينگر ماھی در تغييرات کاھشی پارامترھای سختی دستگاه آناليز بافت و امتيازات بافت نمونه
داری بين پارامترھای آناليز بافت ی ارتباط معنیدرحال). r2=٨٩٩/٠(طی مدت نگھداری مشاھده شد 

ھای فينگر ماھی و امتيازات مقبوليت کلی تيمار واجد مواد محافظ سرمايی تجاری مشاھده نشد نمونه
)٠۵/٠>p .(شايد يکی از داليل مھم آن عدم پذيرش پنل به مواد غذايی گوشتی شيرين باشد .  

  

    تغييرات ميکروبيولوژيک سوريمی ۵-۴

در ھر گرم از محصوالت فرآوری شده ) شمارش باکتری کل(مجاز بار ميکروبی کل حد 
در اين مطالعه، در تمام تيمارھا ). Huss, 1988(کلنی قابل قبول است  ١٠۶-١٠٨ماھيان تا تعداد 
ھای مزوفيل و سرمادوست سوريمی منجمد به مراتب کمتر از محدوده ذکر شده تعداد کل باکتری

  . بود

ھای مزوفيب و باکتری(داری بار ميکروبی  قيق سوريمی حاوی کيتوزان به طورمعنیدر اين تح
و  ١٢-۴نمودارھای (تری نسبت به ساير تيمارھا در طول مدت نگھداری نشان داد کم) سرمادوست

. ھا روند افزايشی نشان دادالبته با افزايش مدت نگھداری سوريمی بار باکتريايی نمونه). ١٣- ۴
ھاي مدفوعی از جمله اشريشيا کلی که به عنوان نشانگر و شاخص آلودگی مواد  فرم لیآلودگی به ک

گردد  کننده می گرم بوده، سبب مسموميت در مصرفغذايی با مدفوع انسان و جانوران خون
)ICMSF, 1974 .(ھای سوريمی فرم طی مدت نگھداری در نمونهھای کلیدر اين مطالعه باکتری

يکی از داليل آن را رعايت کامل نکات بھداشتی در حين فرآوری ماھی شوريده شايد . مشاھده نشد
از زمان صيد تا فساد که دوره تازگی . دھان سياه از محل صيد تا توليد و نگھداری سوريمی دانست

ھا در ماھی شروع شده و با افزايش مدت نگھداری شود، فرآيند تکثير باکتری ماھی محسوب می
ً با بار باکتريايی مواد اوليه، روش صيد، شرايط نگھداری، روش و افزايش يافته که  مستقيما

ھای مزوفيل  مقدار باکتری). Gram and Huss, 1997(ابزاراالت فرآوری ماھی بستگی دارد 
 ٣۶سوريمی ماھی سوف واجد مواد محافظ سرمايی تجاری طی نگھداری در شرايط انجماد به مدت 

، )اشرشيا کال(فرم ھای کلیافزايش يافته و باکتری LogCFU/g ۵٢/۶به  ٧/۴ھفته از 
 ,Singh and Balange(در طول نگھداری سوريمی مشاھده نشد ) ويبريو کلرال(و ) استافيلوکوکوس(
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 Kataoka et al., 1998; Wu(ای در سوريمی ماھيان مختلف گزارش شده است نتايج مشابه). 2005
and Mao, 2008; Amiza and Kang, 2013 .( آثار ضد باکتريايی، آنتي اكسيداني)Jia et al., 2001; 

Reddy et al., 1991; Roller and Covil, 2000; Ahmad Khan et al., 2002 ( و ضد قارچی)Ben-
Shalom et al. 2003 (اي در در صنعت غذايي انجام شده استكيتوزان در تحقيقات قابل مالحظه .

وزان ھنوز به طور کامل روشن نشده است، اما چند فرضيه ارائه مکانيسم فعاليت ضد ميکروبی کيت
ترين فرضيه تغيير در نفوذپذيری سلول باکتری با توجه به اثرات  در اين ميان عملی. شده است

ھای کيتوزان با بار مثبت و تركيبات ديواره سلولی ميكروارگانيسم با بار منفی متقابل ميان مولکول
نشت تركيبات داخل سلولي ميكروارگانيسم به دليل تغييرات در نفوذپذيري  اين تعامل منجر به. است
ھای مختلف و ھای ميكروارگانيسم زنده، سبب مھار آنزيمالبته با نشت کيتوزان به سلول. شود مي

گردد ھا نموده و در نتيجه سبب کاھش بار باکتريايی میھای آنو پروتئين mRNAدخالت در سنتز 
)Chirkov, 2002; Rabea et al., 2003; Zheng and Zhu, 2003 .( مکانيسم ديگر جلوگيري از ورود

ھا از طريق فرآيند ايجاد مواد مغذي ضروری به داخل سلول ميكروارگانيسم و کاھش تکثير آن
  ).Cuero et al., 1991(کمپلکس با فلزات، مواد مغذی و اسپور است 

  

  تغيير خواص کاربردی پروتئين ۵-۵

  ھای محلول پروتئين ١-۵-۵

ھای ميوفيبريل سوريمی دارد دناتوره شدن اثر مستقيم و بسزايی بر درصد انحالل پروتئين
)Zayas, 1997 (ھا يک شاخص اوليه از دناتوره شدن پروتئين و و کاھش در حالليت پروتئين

 Herrera and(ھا در طول دوره نگھداری در سردخانه است درنتيجه کاھش خواص کاربردی آن
Mackie, 2004 .(ھای محلول در تمام تيمارھا با گذشت زمان دراين مطالعه ميانگين درصد پروتئين

الزم به ذکر است . ھای اول با شدت بااليی بودکه اين کاھش در ماه طوری نگھداری کاھش يافت به
ه ميزان که ميزان کاھش شديدتری در تيمار شاھد نسبت به ساير تيمارھا ثبت شد که نشان دھند

ھا ميوفيبريل خواھد بود که ھمسو با نتايج سوريمی ماھی روغنی بيشتری از دناتوراسيون پروتئين
)Sych et al. 1990( سلطان ابراھيم ،)Parvathy and Sajan, 2011( ماھی شوريده ،)Dey and Dora, 

و سوريمی ) Pan et al., 2010(، ماھی کپور علفخوار )Zhou et al., 2006(، ماھی تيالپيا )2011
کاھش در حالليت پروتئين . است) Park and Lin, 2005(توليد شده از چند ماھی دريايی گرمسيری 
ھای ميوفيبريل در طول نگھداری در شرايط انجماد بوده  يک شاخص اوليه از دناتوره شدن پروتئين

و فعل و  ٢سولفيد دیو ھمچنين پيوندھای  ١گريزدوست يا آبگيری پيوندھای آب که ناشی از شکل
 Auh et al., 1999; Benjakul & Bauer, 2000; Jiang et al., 1988; Lim and(انفعاالت يونی است 

Haard, 1984 .(ھا طی دوره نگھداری به صورت منجمد در عضله کاھش سريع در حالليت پروتئين
 ,.Sych et al(ه است ھای مختلف فاقد مواد محافظ سرمايی توسط محققين متعددی گزارش شدماھی

1990, 1991; Sultanbawa & Li-Chan, 1998; Auh et al., 1999 .( در اين مطالعه به ترتيب
ماه از نگھداری ميزان انحالل پروتيئن قابل قبولی را  ۶پس از گذشت  Twpcو  Tcs ،Tccتيمارھای 

غ زانتان و کتيرا در حفظ بنابراين اين تيمارھا نسبت به تيمار واجد صم%). ۴٠باالی (نشان دادند 
در حالی که سوريمی شاھد . داری در سردخانه موثرتر بودندھا طی نگهميزان حالليت پروتئين

دريافتند که ) 2012(و ھمکاران  Nopianti. ھای ميوفيبريل نشان دادکاھش شديدی از انحالل پروتيئن
دکستروز نگھداری شده در  پلی% ۶ھای محلول سوريمی واجد ميانگين درصد استخراج پروتئين

                                                 
1 disulfide bonds 
2 hydrogen or hydrophobic bonds 
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ماه نسبت به تيمار حاوی مواد محافظ سرمايی تجاری  ۶پس از %) ٠٩/۵۶(شرايط انجماد 
نيز گزارش کردند که ) 2006(و ھمکاران  Zhouھمچنين . در مقدار باالتری بود%) ۴۵/٩٣(

 ٢۴سوريمی ماھی تيالپيا فاقد مواد محافظ سرمايی و مواد محافظ سرمايی تجاری پس از گذشت 
به طور مشابه . کاھش يافت% ٠/۵٣و % ٨/۴٠ھفته از نگھداری در شرايط انجماد به ترتيب به 

Pan  نشان دادند که شاخص ) 2010(و ھمکارانSEP ر واجد در سوريمی ماھی کپور علفخوا
ھفته در شرايط انجماد کاھش يافته  ٢۵ترھالوز و مواد محافظ سرمايی تجاری طی مدت نگھداری 

ھای واجد محافظ سرمايی از روند بھتری نسبت به تيمار شاھد برخوردار بوده به که البته نمونه
  .کاھش يافت% ٢/٢٧در پايان مدت نگھداری در سوريمی شاھد به  SEPطوری که مقدار 

  

  خصوصيات و پايداری کف ٢-۵-۵

توان به عنوان يک حالت پراکندگی گاز در مايع و يا مايع در گاز تعريف نمود کف را می
)Foegeding and Davis, 2011 .(ھا در به دام انداختن يا نگھداری گازھا بر خواص قدرت پروتئين

بيان داشته اند که خصوصيات  محققين متعددی). Belitz et al., 2009(گذارد و پايداری کف تاثير می
 Huda et al., 2001; Shaviklo et(ھای ميوفيبريل ماھی مرتبط است کف سوريمی به ثبات پروتئين

al., 2010 .(شوندگی سوريمی ماھی سلطان ابراھيم و سرخو بنفش خال خال چشم ظرفيت کف
 Huda et(ه است گزارش شد% ٩/٢٩و  ۶/٣۴درشت حاوی مواد محافظ سرمايی تجاری به ترتيب 

al., 2001 .(Abdullah  و ھمکاران)ترين ظرفيت کفکم) زمان صفر(در يک بازه زمانی ) 2012 -
در % ۴٩شوندگی به مقدار شوندگی سوريمی ماھی سيم را در تيمار شاھد و باالترين ظرفيت کف

شوندگی و ترين ظرفيت کفبه طور مشابه در اين تحقيق کم. ترھالوز ثبت کردند% ٨تيمار واجد 
شوندگی در سوريمی پايداری کف در تيمار شاھد مشاھده شده در حالی که باالترين ظرفيت کف

به % ٢٣/٧١ماه نگھداری از  ۶ماھی شوريده دھان سياه واجد کنسانتره پروتئين آب پنير  طی مدت 
مواد  بنابراين در اين تحقيق به ترتيب کنسانتره پروتئين آب، کيتوزان و. حاصل شد% ٩٣/٣۶

ھای ميوفيبريل که مستعد دناتوره شدن طی محافظ سرمايی تجاری احتماالً سبب ثبات باالی پروتئين
  .نگھداری در شرايط انجماد ھستند، شوند

    

  خصوصيات امولسيون کنندگی ٣-۵-۵

ھای آب  دھد که نسبتھای ميوفيبريل ھنگامی رخ میآل در پروتئينکنندگی ايدهظرفيت امولسيون
دناتوراسيون پروتئين در ). Damodaran, 1996(ھا در توازن با يکديگر باشند  و آب گريز آندوست 

کنندگی سوريمی را کاھش دھد، اما با اضافه کردن تواند ظرفيت امولسيونطول انجماد می
کنندگی را از تا حدودی ظرفيت امولسيون ١شدنھيدروکلوئيدھا به عنوان يک مواد محافظ خشک

 Matsuda and(بخشد دوست باقی مانده در سوريمی، بھبود می ھای آب روتئينطريق حفظ پ
Noguchi, 1992 .(درشت حاوی خال چشمسوريمی پودر شده ماھی سلطان ابراھيم و سيم بنفش خال

که از نتايج اين تحقيق ) Huda et al., 2001(گزارش شد % ٨٠مواد محافظ سرمايی تجاری بيش از 
کنندگی سوريمی ماھی سيم دارای به ترين ظرفيت امولسيون که بيشترين و کم در حالی. بيشتر بود

مشاھده شد %) ۵۵(و مواد محافظ سرمايی تجاری %) ۶٣(ترتيب در سوريمی واجد ترھالوز 
)Abdullah et al., 2012.(  

                                                 
1 dryoprotectant  
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يط بنابراين احتماالً به ترتيب کنسانتره آب پنير، کيتوزان و مواد محافظ سرمايی تجاری در شرا
- ھای ميوفيبريل شده و ساختار شبکه پروتئينتری از ساير تيمارھا سبب تثبيت پروتئين مناسب

پروتئين سوريمی را تقويت و منجر به تشکيل ژلی با خواص بافتی قوی طی مدت نگھداری در 
ھا اگرچه مواد محافظ سرمايی تجاری در محدود کردن دناتوراسيون پروتئين. شوند شرايط منجمد می

وفق بوداند اما مواد قندی برای بيماران ديابتی يا کسانی که طعم شيرين و مواد غذايی با کالری باال م
توان کنسانتره پروتئين آب پنير و رو جايگزين آن را می از اين. پسندند، مناسب نيست را نمی

تری محسوب نمود که در طول مدت نگھداری محافظت مناسب و چه بسا بيش% ١کيتوزان در سطح 
  .ھای ميوفيبريل سوريمی نشان دادنداز پروتئين
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 پيشنھادات ۵-۶

  :باشدبا توجه به نتايج اين تحقيق پيشنھادات زير قابل طرح می

امکان توليد سوريمی نتنھا از ماھی به عنوان مواد اوليه خام بلکه از مواد خام اوليه ديگر  - ١
 .مطلعه شودمانند گوشت مرغ، گوشت گوسفند، اسکوئيد و ماه مرکب 

- محسوب می) AA(با توجه به اينکه سوريمی ماھی شوريده دھان سياه از نوع درجه يک  - ٢
شود سوريمی اين ماھی طی يک تحقيق به صورت مخلوط با سوريمی لذا پيشنھاد می. شود

ای و تر و پرچرب مثل ماھی حسون، ماھی کپور نقرهکيفيتتوليد شده از ساير ماھيان کم
 .صرفه باشدی شود تا ھزينه توليد سوريمی در اشل صنعتی مرقون بهشگ ماھيان بررس

شود در آينده آزمون فعاليت آنزيم با توجه به وقت محدود و عدم امکانات الزم، توصيه می - ٣
 .طی مدت نگھداری سوريمی در شرايط انجماد ارزيابی شود ATPase-کلسيم

شود تعداد مراحل شستشو يشنھاد میبا توجه به باال بودن کيفيت سوريمی اين گونه ماھی پ - ۴
گوشت کاھش يافته و فاکتورھای قدرت تشکيل ژل آن بررسی شود تا در صورت کاربردی 

 .نمودن آن در صنعت ھزينه توليد کاھش يابد
ھای محلول و آب حاصل از شستشو سوريمی واجد مقادير بسيار بااليی از پروتئين - ۵

- ھا تکتوان امکان تھيه پروتئينح تحقيقاتی میبيوپپتيدھای فعالی است که در قالب يک طر
 .ھا را بررسی نمودياخته و کپسوله نمودن آن

نتايج مطلوبی % ١کاربری کتيرا و صمغ زانتان به عنوان مواد محافظ سرمايی تا حد  - ۶
حداکثر (ھا در سوريمی در سطوح باالتر بنابراين کاربرد و درنھايت اثرات آن. حاصل نشد

٨ %w/w (شود مطالعه. 
 .مواد محافظ سرمايی مختلف مورد مطالعه به صورت مخلوط با يکديگر سنجش گردد - ٧
 .ھای ملکولی کم و زياد مطالعه گردداثر محافظ سرمايی کيتين و کيتوزان با وزن - ٨
ھای مختلف توليد و توليد پودر خشک شده سوريمی ماھی شوريده دھان سياه به روش - ٩

 .وريمی آن مقايسه گرددخصوصيات کاربردی آن مطالعه و با س
و  pHھای تغيير نگھداری سوريمی ماھی شوريده دھان سياه با استفاده از روش  -١٠

 .دھی بررسی شودپوشش
ھای توليد کننده اثر ضدباکتريايی کيتوزان به صورت اختصاصی بر باکتری  -١١

 .ارزيابی گردد) ھيستامين(بازھای آمينوژن 
نوان ماده محافظ سرمايی و وجود منابع با با توجه به نتيجه مطلوب کيتوزان به ع  -١٢

ھای گرد و آرتميا درياچه اروميه در کشور، ارزش از کارخانجات فرآوری ميگو، خرچنگ
ھای کيتين و کيتوزان اين منابع جھت کاربرد در صنعت تحقيقی در خصوص ويژگی

 .غذاھای گوشتی منجمد بررسی شود
- سوريمی اين ماھی در اشل بزرگ بازارپسندی محصول فينگرماھی توليد شده از  -١٣

 .تر ارزيابی گردد
ھای ديگر ارزيابی حسی بطور ارزيابی حسی فينگرماھی توليد شده توسط روش  -١۴

 .جامع انجام شود

   



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ
   



103 

 

  فھرست منابع فارسی

برخي مقايسه ) ١٣٨٧. (و غفاری، ف. ، عباسی، م.، حسينی، ه.پور، ب، شعبان.کانی، اهاصغرزاد
-به) Hypophthalmichthys molitrix(خواص شيميايي سوريمي و گوشت چرخ شده ماھي فيتوفاگ 

، ٧٩مجله پژوھش و سازندگی در امور دام و آبزيان، شماره . ھاي شيالتيعنوان ماده اوليه فرآورده
  .١٩٩- ١٩٧ص 

 pHيد ھيدروژن و مطالعه اثر تيمار پراکس) ١٣٨٨. (و لئونارد، ب. ، گرسيکا، ا.ع.جعفرپور، س
برروي کيفيت رنگ و ريز ساختار بافت فيله ماھی کپور معمولی ماده و ژل سوريمی تھيه شده از 

  .١٠٧-٩٧، ص ٢، شماره ۵نشريه پژوھشھاي صنايع غذايی ايران، جلد . آن

نقرھاي  کپور ماھی سوريمی حسی کيفيت و شيميايی فيزيکی، تغييرات) ١٣٩٠. (و امشی، ع. جليلی، ح
)Hypophthalmichthys molitrix (سال . مجله علمی شيالت ايران. سانتيگراد درجه -١٨ دماي تحت

  .۴۴-٣٣، ص ٣شماره /بيستم

 بودجهبرنامه ريزی و  شورای، شيالت اداره) ١٣٨٣-١٣٩٢. (ايران شيالتسازمان  آماری سالنامه
  .ايران، تھران، ايران شيالت سازمان

اثرات محافظ ھای سرمايی بر برخی خواص کيفی سوريمی ) ١٣٨۵(. و شعبانى، ع. شعبانپور، ب
شانزدھمين کنگره ملی صنايع غذايی ايران، ) Clupeonella engrauliformis(منجمد کيلکای آنچوی 

  .٢- ١۵ص . گرگان، ايران

تغييرات کيفيت چربی سوريمی ) ١٣٨٨. (، حسينی، ه و عباسی، م.کانی، اه، اصغرزاد.شعبانپور، ب
مجله علوم . در زمان نگھداری به صورت منجمد) Hypophthalmichthys molitrix(فيتوفاگ  ماھی

  .کشاورزی و منابع طبيعی، جلد پانزدھم، شماره اول، ويژه نامه منابع طبيعی

اثر شرايط مختلف شستشو بر تركيب ) ١٣٨۵. (و حامدی،م. ، معينی، س.، شعبانی، ع.شعبانپور، ب
پژوھش و ). Clupeonella engrauliformis(ژل سوريمي كيلكاي آنچوي شيميايي و خواص توليد 

  .٩٢- ٨۴، ص  ٧٢شماره . سازندگي

بررسی نقش محافظ سرمايی پکتين در ) ١٣٨٧. (و مقصودی، ل. ، مصباحی، غ.موسوی نسب،م
  .۴٨، شماره ١٢علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، سال . سوريمی منجمد

ن پروفيل اسيدھای چرب و ترکيبات غذايی موجود در گوشت ماھی شوريده تعيي) ١٣٨٩. (، هنايئايض
)Otolithes ruber .( ،٩مجله علوم غذايی و تغذيه)٨۴- ٧٧): ۴.  

گزارش نھايي طرح . تعيين ميزان توده زنده كفزيان خليج فارس و درياي عمان) ١٣٩٠. (ولي نسب، ت
  .صفحه ٣۴٣. تحقيقاتي، سازمان شيالت ايران
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  ھا ضمائم وپيوست

  .Sensory evaluation: 9 point Hedonic scale(  )      زمان  -فيش فينگر -آناليز حسی:         نام آناليزگر

 مقبوليت کلی بافت بو رنگ  تيمارھا
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خيلی زياد دوست = ١زياد دوست نداشتنی و = ٢دوست نداشتن در حد متوسط،  =٣اندکی دوست نداشتنی، 

  نداشتنی 

  .فينگرھای سوريمی منجمد در ھر دورهامتيازدھی ھدونيک فيشنمونه فرم خام جھت  ١شکل 

    

  

  .TBARSگيری شاخص نمودار استاندارد تھيه شده جھت اندازه ٢شکل 
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  .ھای منجمدسوريمی SEPگيری ميزان درصد نمودارھای استاندارد تھيه شده جھت اندازه ٣شکل 
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  .ھای منجمدشوندگی سوريمیگيری قابليت کفاندازه ۴شکل 

  

  

  .ھای منجمدگيری ظرفيت نگھداری آب ژل کامابوکو سوريمیروش اندازه ۵شکل 
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  .ھای منجمدسوريمی TBARSگيری شاخص تشکيل کمپلکس زرد رنگ جھت اندازه ۶شکل 

  

  

  .ھای منجمدسوريمی TVB-Nگيری پروتئين خام و دستگاه خودکار کلدال جھت اندازه ٧شکل 
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  .ھای منجمدھای مخصوص آن جھت آناليز بافت ژل سوريمیدستگاه آناليز بافت و پروب ٨شکل 

  

  

  .سنج ديجيتال رطوبت ٩شکل 

Study of physicochemical, microbial and sensory properties of surimi produced from black 
mouth croaker (Atrobucca nibe) at freezing condition (-18ºC) 

Abstract 
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Black mouth croaker (Atrobucca nibe) is considered as a new valuable fish stock in the Oman Sea. 
In this study, surimi was manufactured from nonmarket size of the fish, manually and different 
cryoprotectant agents were added to the surimi. Finally changes in physiochemical, 
microbiological and sensory quality, characteristics of the surimi and kamaboko gel samples were 
assessed during 6 months at freezing storage (-18ºC). Surimi samples with the addition of Iranian 
tragacanth gum (TG), xanthan gum (XG), chitosan (CS) and whey protein concentrate (WPC) at 
1% (w/w) were prepared to evaluate their impacts as a cryoprotectant on the surimi, individually. 
The results showed that the whiteness and lightness indexes in all surimi samples were gradually 
decreased during frozen storage. This trend of decreasing was more intensity in the control sample 
from 61.08±0.131 to 54.21±0.067 was recorded (p<0.05). Water holding capacity (WHC) in all 
treatments was decreased during 6 months. The lowest WHC (g/g) was obtained in the surimi 
without cryoprotectants and maximum WHC was measured in Tcs and Twpc samples, 
respectively (p<0.05). The lowest breaking force was calculated in Txg (166.00±22.627 g) and Tc 
(271.50±263.16 g) during 6 months at frozen storage, respectively (p<0.05), while Twpc treatment 
with slight variations showed the highest breaking force (p<0.05). Also, the lowest gel strength 
was obtained in Txg (68.22±6.740 g.cm) after 6 month of frozen storage (p<0.05). All Kamaboko 
surimi gels texture profile analysis parameters decreaced with increasing shelf life. This 
decreasing trend in the control sample was more severe. Floding results were reduced in all 
samples during storage (p<0.05). The best protective results probably were obtained in WPC, 
chitosan and commercial cryoprotectant agents, respectively due to protein stabilization of 
myofibrillar proteins and the protein-protein network structure, leading to the formation of surimi 
gel with strong textural properties during frozen conditions. The average number of surimi 
polygonal structures were significantly decreased (number per mm2) and their area were 
significantly increased (µm2) in all treatments (p<0.05). With increasing storage time, moisture, 
protein contents and pH were decreaced. Maximun TVB-N index was calculated in Tc 
(7.93±0.400 mg/100g) and Txg (7.88±0.477), respectively (p<0.05). TBRAs index was increased 
in all treatments during frozen storage, while this trend was reached in maximum value in Tc 
(p<0.05). Sensory evaluation of the fish finger quality characteristics (color, odor, texture and 
overall acceptability) preapare from frozen black mouth croaker surimi was decreaced during 6 
month frozen storage. After the period of frozen storage the highest quality scores were meseared 
in Twpc, Tcs and Tcc samples, respectively (p<0.05). In this study, coliform bacteria were not 
found in all treatments during frozen storage. The surimi sample containing chitosan showed 
lower mesophilic and psychrotropic bacteria (log cfu/g) than other treatments during frozen 
storage (p<0.05). Salt-soluble proteins extractions of all treatments were decreased during frozen 
storage. This decreacing trend was highest in Tcs (45.74±0.176%) and lowest in Tc treatments 
after 6 month of frozen storage (29.92±0.224%) (p<0.05). Although commercial cryoprotectant 
agents were successful in limiting the denaturation of proteins but sugar contents were not 
accepted for diabetics or those who disagree with the sweet taste and high calorie food. Hence, 
commercial cryoprotectant agents can be replaced with whey protein concentrate and chitosan at 
1% level (w/w) consider that they were showed proper protection of the surimi myofibrillar 
proteins during storage. 
  
Keywords: Black mouth croaker, Freezing, Gel-forming ability, Surimi, Texture profile analysis  
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