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ارزشیابی پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و بافتی سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت
ماهی سارم )(Scomberoides commersonnianus
آال هاشمی  ۱و سید علی جعفر پور
تاریخ دریافت94/11/10 :

*۲

تاریخ پذیرش95/9/20 :

 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی-ساری
 2دانشیار گروه شیالت-فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
*مسئول مکاتبهEmail: a.jafarpour@sanru.ac.ir :

چکیده
هدف از این مطالعه تولید سوسیس فرانکفورتر ترکیبی گوشت قرمز با اضافه کردن گوشت ماهی سارم با تأکید بر حفظ
ویژگیهای بافتی و خصوصیات حسی آن بود .تیمارهای مورد آزمون عبارت بودند از سوسیسهای تولیدی که گوشت
فیله ماهی سارم با درصدهای  50 ،35 ،20 ،5درصد به فرموالسیون آنها اضافه گردیده بود و با سوسیس فرانکفورتر
معمولی (بدون گوشت ماهی) بهعنوان شاهد مقایسه گردیدند .اضافه کردن فیله ماهی سارم در فرموالسیونها باعث
افزایش میزان پروتئین خام از با  ۱۴/۱0 ±0/۱۷درصد در تیمار شاهد به  ۱5/۶3 ±0/۱5درصد در تیمار حاوی  50درصد
گوشت ماهی سارم گردید ( .)P> 0/05با توجه به نتایج آزمون پروفایل بافت اضافه کردن میزان  35درصد و  50درصد
گوشت ماهی سارم به فرموالسیون باعث افزایش به ترتیب حدود  ۴0درصدی و  ۱۶درصدی در مقدار سختی نمونههای
سوسیس گردید ( .)P> 0/05این در حالی بود که میزان پیوستگی و کشسانی تیمارهای حاوی گوشت ماهی تفاوت
معنیداری با یکدیگر نشان ندادند ( .)P<0/05در ضمن هیچیک از پارامترهای رنگ سنجی ازلحاظ آماری اختالف
معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)P<0/05مطابق با نتایج ارزشیابی حسی ،میان هیچیک از فرموالسیونهای سوسیس
حاوی صفرتا  50درصد فیله ماهی سارم در پارامترهای موردبررسی (رنگ ،طعم ،بو ،بافت و پذیرش کلی) ازلحاظ
آماری اختالف معنیداری وجود نداشته ( )P<0/05و پارامترهای رنگ ،بافت و پذیرش کلی در این تیمارها بیشترین
امتیاز ممکن را کسب نمودند .درنهایت میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن گوشت ماهی سارم به فرموالسیون
سوسیس فرانکفورتر نهتنها ویژگیهای بافتی آن را کاهش نداده بلکه بر روی خصوصیات حسی آن نیز تأثیر منفی
نداشته است.
واژگان کلیدی :سوسیس فرانکفورتر ،ماهی سارم ،آنالیز پروفیل بافت ،رنگ ،ارزشیابی حسی
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مقدمه

( )200۸تأثیر  5ماده از قبیل گوشت خوک را بر روی

فراوردههای گوشتی به فراوردههایی اطالق میگردد که

سوسیس ماهی کاد ،ترکیب شیمیائی ،pH ،رنگ ،بافت و

در فرموالسیون آنها حداقل  50درصد گوشت وجود

خصوصیات حسی مورد ارزشیابی قراردادند .دینسر و

داشته باشد .یکی از انواع مهم محصوالت گوشتی،

کالکی ( )20۱0تحقیقی انجام دادند که هدف آن تعیین

فرآوردههای سوسیس و کالباس است که جزو

خصوصیات بافت و حسی از سوسیسهای ماهی

فرآوردههای نیمه کنسرو میباشند .سوسیسهای

قزلآالی رنگینکمان نگهداری شده در دمای یخچال و

حرارت دیده فرآوردههایی هستند که در تهیه آنها از

منجمد بوده است .آلوارز و همکاران ( )20۱2خواص

حرارت حدود  ۷0درجه سانتیگراد استفاده میشود و

ویسکواالستیک و بافت سوسیس فرانکفورتر خوک که

متشکل از گوشت ،آب ،چربی ،مواد افزودنی ،امالح،

حاوی سبوس برنج ،گردو و روغن کانوال-زیتون بود را

اسیدهای خوراکی و سایر منابع پروتئینی و  ...میباشد

مورد برسی قراردادند .جعفر پور و همکاران ( )20۱2به

در کنار مواد غذایی گوشتی مواد غذایی دریایی از

تأثیر سفیده تخممرغ ،ایزوله پروتئین سویا ،نشاسته

مهمترین منابع غذایی انسان و دارای ارزش غذایی

سیبزمینی بر روی خصوصیات عملکردی سوریمی

بسیار زیاد میباشد .مقدار پروتئین در گوشت ماهی

ماهی کپور پرداخته و آنالیزهای حسی ،رنگ و بافت را

معموالً بین  20ـ  ۱5درصد میباشد .ماهی

سارم۱

موردمطالعه قراردادند .ژانگ و همکاران ( )20۱3به

متعلق به خانواده گیش ماهیان2است و در آبهای شور

بررسی اثر نشاسته ذرت ،نشاسته سیبزمینی و

ولب شور زندگی میکند .پراکنش این ماهی به ناحیه

نشاسته تاپوئیک بر روی خصوصیات بافتی ،رئولوژی

هند و آرام غربی محدود میباشد و بیشتر در آبهای

و رنگ ژل حاصل از گوشت گاو و سوریمی با آنزیم

ساحلی و مناطق مرجانی یافت میشود .این ماهی در

میکروبی ترانس گلوتامیناز پرداختند.

آبهای دریای عمان و خلیجفارس حضور دارد و در

با توجه به پیشینه تحقیق ،مطالعه متمرکزی بر اثرات

ترکیب صید کشورهای حاشیه خلیجفارس و دریای

ناشی از تلفیق گوشت قرمز با گوشت ماهی بر

عمان مشاهده میشود .با باال رفتن دانش و آگاهی

ویژگیهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی سوسیس حاصله

مردم و همچنین با مشاهده فاصله بسیار زیاد بین

صورت نگرفته است ،ازاینرو به نظر میرسد ادغام

سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی جامعه ایرانی و

گوشت سفید ماهی سارم و گوشت قرمز به شکل

سرانه مصرف جهانی ،لزوم جستجو در علل عدم

ترکیبی در فراورده سوسیس محصولی با ماندگاری

مصرف آبزیان در جامعه بیشازپیش احساس میشود،

مطلوب و خصوصیات تغذیهای باال را حاصل میکند؛

چراکه بر طبق آخرین یافتههای محققین علوم تغذیه و

بنابراین هدف کلی این پژوهش امکانسنجی تولید

پزشکی قرار گرفتن آبزیان در سبد غذایی مردم نقش

سوسیس ترکیبی گوشت قرمز و گوشت ماهی و

مهمی را در سالمت جامعه ایفا نموده و از بروز

بررسی خواص بیوشیمیایی و بیوفیزیکی و ارزشیابی

بسیاری از بیماریها جلوگیری خواهد کرد.

حسی آن بهصورت تازه بود.

در خصوص سوسیس تهیهشده از گوشت قرمز و
سوسیس تهیهشده از گوشت ماهی یا خمیر سوریمی

مواد و روشها

مطالعاتی صورت گرفته است .کاردوسو و همکاران

مواد شیمیایی
کلیه مواد شیمیائی مورداستفاده از شرکت مرک تهیه

Scomberoides commersonnianus
Carangidae

1
2

شد.
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روش تولید سوسیسهای ترکیبی

اندازهگیری چربی :استاندارد ملی ایران شماره .۷۴2

گوشت سردست گاو از کشتار صنعتی اصفهان و فیله

اندازهگیری خاکستر :استاندارد ملی ایران شماره .۷۴۴

ماهی سارم به شکل منجمد و پوستگیری شده از

اندازهگیری رطوبت :استاندارد ملی ایران شماره .۷۴5

شرکت (آبزی طالیی) بوشهر تأمین گردید .کلیه مراحل

اندازهگیری پروتئین :استاندارد ملی ایران شماره .92۴

تولید سوسیس ترکیبی بر اساس دستورالعملهای

ارزشیابی رنگ

بخش تحقیقی و توسعه ( )R&Dدر شرکت فراوردههای

جهت ارزشیابی رنگ در تیمارهای مختلف از دستگاه

گوشتی کاله آمل انجام شد .سوسیسهای ترکیبی

سنجش رنگ ( IMG-Pardazeshمدل Cam-System

موردنظر در این تحقیق بر اساس  %۷0گوشت تهیه شد

 XIشرکت ابزار کاران فن پویای شمال-ایران) استفاده

(جدول  .)۱ابتدا گوشت سردست گاو و فیله ماهی سارم

گردیده و پارامترهای * L*a*bدر پنج نقطه از هر نمونه

به شکل منجمد ،جداگانه وارد دستگاه چرخگوشت

قرائتشده و میانگین آنها در نظر گرفتهشده و پارامتر

 (Seydelman, AU 300شده سپس به داخل

سفیدی رنگ نیز از طریق فرمول زیر توسط دستگاه

کاتر) DMS 45Cمنتقل میشوند .برای دستیابی به یک

برآورد گردید (جعفر پور و گرسیکا .)200۸

خمیر یکنواخت عمل کاتریزاسیون به مدت  ۶دقیقه با

فرمول شماره :2

دور  ۱500 rpmشروع و تا  3000دور به طول
میانجامد .مرحله بعد خمیر سوسیس ترکیبی هموژن
شده توسط دستگاه پرکن وارد پوششهای پلی آمیدی
گردیده و در اتاق پخت تا رسیدن به دمای  ۷2درجه در
مرکز هندسی محصول نگهداری میشوند که این زمان
حدوداً  90دقیقه بوده است .سپس سوسیسها سریعاً به
زیر دوش آب سرد انتقال دادهشده و درنهایت کلیه
نمونهها در دمای  ۴درجه به مدت یک روز تا زمان
انجام آزمونها نگهداری شدند.
تیمارها شامل:
سوسیس فرانکفورتر معمولی (بهعنوان شاهد) BF1
 5%فیله ماهی سارم و  %95گوشت قرمزBF2
 20%فیله ماهی سارم و  %۸0گوشت قرمز BF3
 35%فیله ماهی سارم و  %۶5گوشت قرمزBF4
 50%فیله ماهی سارم و  %50گوشت قرمزBF5
آنالیز تقریبی
نمونهبرداری جهت آزمونهای شیمیائی آنالیز تقریبی
بر اساس استاندارد ملی ایران به ترتیب ذیل صورت
گرفت:

 = 100 – [(100- L*)2 + a*2 + b*2]1/2سفیدی
اندازهگیری آنالیز پروفایل بافت
آزمون آنالیز پروفیل بافت بر اساس روش توصیفشده
توسط بورن ( )2002و با استفاده از دستگاه آنالیزور
بافت ( )Brookfield CT3 Texture analyzerانجام
پذیرفت .قبل از شروع آزمون سوسیسهای ترکیبی به
مدت  90دقیقه در دمای اتاق به تعادل رسید .نمونهها با
قطر و ارتفاع  25میلیمتر در دستگاه توسط یک پروپ
آلومینیومی با قطر  50میلیمتر و نیروی وارده به میزان
 ۱0کیلوگرم با سرعت  ۱میلیمتر بر ثانیه بهصورت
رفت و برگشتی در دو مرحله فشرده میشود .سختی،
االستیسیته،

چسبندگی،

خاصیت

صمغی

و

به

همپیوستگی از فاکتورهای موردسنجش این آزمایش
هستند .تمام محاسبات بر اساس میانگین  3تکرار در هر
تیمار میباشد.
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جدول  -۱اجزاء مورداستفاده جهت تولید سوسیسهای با امولسیون ترکیبی پس از افزودن درصدهای مختلف فیله
چرخکرده ماهی سارم
جزء ()Kg

Bf1

Bf2

Bf3

Bf4

Bf5

گوشت قرمز

۷

۶/۶5

5/۶

۴/55

3/5

فیله ماهی

0

3/5

۱/۴

2/۴5

3/5

سیر تازه

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

آب/یخ

۱/02۴ ۱/02۴ ۱/02۴ ۱/02۴ ۱/02۴

روغن

۱/2

۱/2

۱/2

۱/2

۱/2

نمک

0/۱۶

0/۱۶

0/۱۶

0/۱۶

0/۱۶

پلی سولفات

0/0۴

0/0۴

0/0۴

0/0۴

0/0۴

اسید آسکوربیک

0/005 0/005 0/005 0/005 0/005

نیتریت سدیم

0/00۱ 0/00۱ 0/00۱ 0/00۱ 0/00۱

فلفل سیاه

0/025 0/025 0/025 0/025 0/025

تخم گشنیز

0/0۱

جوز

0/025 0/025 0/025 0/025 0/025

نشاسته گندم

0/0۱

0/0۱

0/0۱

0/0۱

0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

پروتئین سویا ایزوله 0/2

0/2

0/2

0/2

0/2

پودر دود

0/0۱

0/0۱

0/0۱

0/0۱

0/0۱

شکر

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

مجموع

۱0 kg ۱0 kg ۱0 kg ۱0 kg ۱0 kg

آنالیز حسی

رنگ و پذیرش کلی هر تیمار روی پرسشنامههایی که از

بهمنظور انجام آنالیز حسی از هر تیمار به میزان 50

قبل بر اساس مقیاس هدونیک (شویکلو و همکاران

گرم برداشته و در دستگاه سرخکن قرار داده و سپس

 )20۱۱با اندکی تغییر تهیهشده بود منتقل کردند .الزم به

سوسیس بهدستآمده را بهطور یکسان با استفاده از

ذکر است که برای ساده کردن ارزشیابی بهجای

دستگاه سرخکن و روغن مایع مخصوص سرخکردنی

استفاده از مقیاس  9نقطهای از مقیاس  5نقطهای

در دمای  ۱۷0cبه مدت  5دقیقه سرخشده و در اختیار

استفاده شد.

گروه پنل قرار گرفت .آزمون حسی با استفاده از یک

تجزیهوتحلیل دادهها

گروه پنل نیمه آموزشدیده متشکل از  ۱5نفر از پرسنل

با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  ۱۷صورت

تولید و تحقیق و توسعه شرکت کاله انجام گردید .این

گرفت .مقایسه بین میانگینهای زمان با روش آنالیز

افراد نظرات خود را پس از ارزشیابی طعم ،بو ،بافت،

واریانس یکطرفه و اختالف بین میانگینها با کمک
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آزمون چند دامنهای توکی در سطح معنیداری %5

نتایج و بحث

صورت پذیرفت .همچنین برای بررسی شاخصهای

ترکیب شیمیائی

حسی از آزمون غیر پارامتریک  Friedmanاستفاده و

ترکیب شیمیائی نمونههای سوسیس تهیهشده از

تیمارها در سطح  5درصد با استفاده از آزمون

درصدهای مختلف گوشت قرمز و فیله ماهی سارم در

 Wilcoxonدوبهدو باهم مقایسه شده است.

جدول  ۱نشان دادهشده است .بر این اساس ،میان
برخی از ترکیبات شیمیائی فرموالسیونهای مختلف،
تفاوتهایی مشاهده شد که بهتفصیل در ذیل به بیان
آنها پرداختهشده است.

جدول  -۲ترکیب شیمیائی نمونههای سوسیس تولیدشده از ترکیب نسبتهای مختلف گوشت قرمز و فیله ماهی
سارم
تیمار

خاکستر

لیپید

پروتئین

BF₁

**۱/۸9 ±0/0۱d

۱۴/33 ±0/۱5d

۱۴/۱0 ±0/۱۷c

BF₂

۱/93 ±0/0۱d

۱۴/2۶ ±0/25d

۱۴/۱۶ ±0/۱5c

۶۷/90 ±0/۱

BF₃

2/33 ±0/02

۱۴/5۶ ±0/20

۱۴/30 ±0/20

۶۷/۷0 ±0/2

BF₄

2/3۸ ±0/00

۱۴/۶3 ±0/۱۱

۱۴/۷0 ±0/۱۷

۶۷/۶۶ ±0/۱5

BF₅

2/5۱ ±0/02

۱۴/3۶ ±0/۱۱

۱5/۶3 ±0/۱5

۶۷/50 ±0/00

c
b
a

c
b
a

bc
b
a

رطوبت
±0/92
*۶۸/۶3

* میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار در ()p > 0/05؛  ۱00٪ :BF1گوشت قرمز 5٪ :BF2 ،فیله ماهی 20٪ :BF3 ،فیله ماهی 35٪ :BF4 ،فیله
ماهی 50٪ :BF5 ،فیله ماهی.
** حروف باالنویس مختلف در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار ( )p > 0/05بر اساس آزمون توکی میباشد.

نتایج جدول  2نشان داد که رطوبت تمامی

سارم به حدی نزدیک به همدیگر بودهاند که تغییر در

فرموالسیونها یکسان بوده و ازلحاظ آماری تفاوت

هرکدام از این متغیرها موجب ایجاد تغییر در مقدار

معنیداری با یکدیگر نداشتند ( .)p < 0/05محدوده

رطوبت نهایی محصوالت نشده است .در مطالعهای

رطوبت اندازهگیری شده مابین  ۶۷/50 ±0/00و ±0/92

وارلتزیس و همکاران ( )۱9۸9نشان دادند که افزودن

 ۶۸/۶3بود؛ بنابراین ،جایگزینی بخشی از گوشت قرمز

خمیر ماهی یا سوریمی به میزان  20 ،۱0و  30درصد به

با فیله ماهی سارم موجب تغییر در مقدار رطوبت

فرموالسیون سوسیسهای فرانکفورتر موجب تغییر

فرموالسیونها نگردید .رطوبت فیله خام ماهی سارم،

عمده در محتوی رطوبت نمیشود .مقدار رطوبت

 ۷۱/۴۴و  ۷5/92درصد گزارششده است (جمشیدی و

گزارششده توسط ایشان 5۶/53 ،تا  5۸/۸۶درصد بود.

شعبان پور 20۱3؛ هادی زاده و همکاران .)20۱۴

لذا نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نیز منطبق با

رطوبت گوشت قرمز نیز  ۷0-۷۷درصد میباشد (یانگ

دادههای وارلتزیس و همکاران بود.

و همکاران )20۱2؛ بنابراین ،بهاحتمالزیاد ،رطوبت اولیه

محدوده محتوی رطوبت تمامی سوسیسها با

گوشت قرمز بهکاررفته در فرموالسیونها و فیله ماهی

سوسیسهای ماهی تولیدشده توسط راجو و همکاران
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( ۶۸/۸۴( )2003درصد) و حاجی شمسالدین و همکاران

افزایش معنیدار ( )p > 0/05در مقدار پروتئین

( ۶۷( )20۱۴تا  ۷3درصد) مطابقت داشت .عالوه بر این،

سوسیسهای فرانکفورتر نسبت به نمونه شاهد شد اما

یوسفی و موسوی نصب ( )20۱۴نیز اظهار داشتند که

افزودن  ۱0درصد سوریمی ازلحاظ آماری تغییر

کالباسهای تولیدشده از سوریمی و فیله ماهی سارم

معنیداری ایجاد نکرد .مقادیر گزارششده توسط ایشان

در روز صفر به ترتیب حاوی  ۶۷/۴۶و  ۶5/۴۶درصد

از  ۱2/35تا  ۱2/۷۱درصد بود .برخالف این نتایج،

رطوبت هستند که علیرغم متفاوت بودن فرموالسیونها،

دزموند و کنی ( ،)۱99۸گزارش دادند که درصد پروتئین

دادههای این مطالعه نیز بسیار نزدیک به رطوبت

سوسیسهای فرانکفورتر پختهشده کنترل نسبت به

اندازهگیری شده پژوهشهای ذکرشده بود.

سوسیسهای حاوی سوریمی تهیهشده از قلب گاو

مقدار پروتئین اندازهگیری شده برای محصوالت

بیشتر است که دلیل آن را افت بیشتر رطوبت در طی

سوسیس تولیدشده با مقادیر متفاوتی از گوشت قرمز و

پخت سوسیسهای کنترل نسبت به سایر نمونهها ذکر

فیله ماهی سارم در جدول  2نشان دادهشده است.

کردند.

همانگونه که مشخص است ،با افزایش مقدار فیله ماهی

نتایج مربوط به مقدار محتوی چربی سوسیسهای

سارم در فرموالسیونها ،بر مقدار پروتئین اندازهگیری

تولیدشده در این پژوهش ،در جدول  2مشخصشده

شده نیز تا  ۱/53درصد افزودهشده است؛ بنابراین،

است .محتوی چربی سوسیسها در محدوده بین ±0/25

کمترین میزان پروتئین را فرموالسیون شاهد (حاوی

 ۱۴/2۶تا  ۱۴/۶3 ±0/۱۱قرار داشت که نشان از شباهت

 ۱00درصد گوشت قرمز) با  ۱۴/۱0 ±0/۱۷درصد و

این جزء در ترکیب فرموالسیونهای مختلف دارد.

بیشترین میزان پروتئین را فرموالسیون حاوی 50

قسمت عمده این چربی از منبع روغن افزودهشده به

درصد فیله ماهی با  ۱5/۶3 ±0/۱5درصد دارا بودند

ترکیب و مابقی آن از چربی موجود در گوشت قرمز و

( .)p > 0/05افزودن  5درصد فیله ماهی تفاوت

یا فیله ماهی بوده است .اگرچه ازلحاظ آماری مابین

معنیداری را در میزان پروتئین با فرموالسیون شاهد

نمونههای تولیدشده اختالف معنیدار دیده میشود اما

(حاوی  ۱00درصد گوشت قرمز) ایجاد نکرد اما با

به نظر میرسد که این اختالفها قابلتوجه نمیباشند

افزایش میزان فیله ماهی به  20درصد و باالتر از آن،

زیرا که دامنه اختالف موجود کمتر از یک درصد در

اختالف میان این فرموالسیونها با فرموالسیون شاهد

تمامی تیمارها هست .گزارششده است که فیله ماهی

معنیدار شد (.)P > 0/05

سارم  2/03درصد چربی دارد (جمشیدی و شعبانپور،

مقدار پروتئین در فیله تازه ماهی سارم ۱9/۸۴ ،تا

 )20۱3درحالیکه در یک گزارش دیگر ،مقدار لیپید فیله

 20/0۷درصد گزارششده است (جمشیدی و شعبان

ماهی سارم بر اساس وزن مرطوب را  ۶/32درصد ذکر

پور 20۱3؛ هادی زاده و همکاران  .)20۱۴از طرف دیگر،

کردهاند (هادی زاده و همکاران .)20۱۴ ،با توجه به اینکه

گوشت قرمز خام نیز حاوی  20-25درصد پروتئین

 ۱2درصد از چربی سوسیسهای تولیدشده در این

است .دلیل کمتر بودن مقدار پروتئین در سوسیس

پژوهش از منبع خارجی (غیر از بافت گوشت)

تهیهشده از گوشت قرمز نسبت به سوسیسهای حاوی

اضافهشده است بنابراین به نظر میرسد که نتیجه

فیله ماهی سارم احتماالً به دلیل مقادیر پایینتر پروتئین

جمشیدی و شعبانپور ( )20۱3مبنی بر وجود 2/03

در گوشت قرمز چرخکرده نسبت به فیله ماهی سارم

درصد چربی در بافت فیله ماهی سارم موردقبول باشد.

بوده است .وارلتزیس و همکاران ( )۱9۸9نیز نشان

از طرف دیگر به دلیل اینکه افزایش مقدار فیله ماهی

دادند که افزودن  20و  30درصد سوریمی ماهی موجب

سارم موجب تغییرات اندک در مقدار چربی محصول

ارزشیابي پارامترهاي فیزیکي ،شیمیایي و بافتي سوسیس فرانکفورتر فرموله شده با گوشت ماهي سارم
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نهایی شد بنابراین احتماالً چربی اولیه موجود در بافت

میرسد که با توجه به مقادیر خاکستر بهدستآمده در

گوشت قرمز و فیله ماهی سارم بسیار نزدیک بودهاند.

این پژوهش ،مورد اخیر بیشتر موردپذیرش باشد.

وارتلزیس و همکاران ( )۱9۸9نشان دادند که افزودن

مقدار خاکستر نمونههای کالباس تهیهشده از ماهی

سوریمی ماهی هیک۱تا  30درصد ،موجب کاهش مقدار

سارم و سوریمی آن به ترتیب  3/0۱2و 2/0۸۷

چربی سوسیسهای فرانکفورتر تا  3/۱5درصد شد.

گزارششده است (داروس و همکاران  .)2005اختالف

دلیل این اختالف میتواند مقدار پایین چربی در

در مقدار خاکستر این دو نمونه را مربوط به مراحل

سوریمی نسبت به فیله ماهی باشد (مورفی و همکاران

آمادهسازی سوریمی و شسته شدن مواد معدنی طی

.)200۴

این مراحل ذکر کردهاند .دلیل باالتر بودن مقدار خاکستر

میزان خاکستر سوسیسهای حاوی درصدهای مختلفی

در کالباس ماهی تهیهشده توسط یوسفی و موسوی

از گوشت قرمز و فیله ماهی سارم (صفرتا  50درصد)

نصب ( )20۱۴با خاکستر اندازهگیری شده در این

با افزایش مقدار فیله ماهی بهصورت پیشرونده افزایش

پژوهش احتماالً به دلیل تمایز در اجزاء اولیه بهکاررفته

یافت (جدول  .)2اختالف معنیداری میان نمونه حاوی 5

و بخصوص مقدار فیله ماهی بهکاررفته بوده است زیرا

درصد فیله ماهی با نمونه کنترل (حاوی  ۱00درصد

در پژوهش ایشان ،کالباسها بهطور کامل از فیله ماهی

گوشت قرمز) مشاهده نگردید اما سایر نمونهها با

بهعنوان منبع پروتئینی تهیهشدهاند درحالیکه در این

سوسیس شاهد اختالف معنیداری داشتند ()p > 0/05؛

پژوهش حداکثر از  50درصد فیله ماهی بهعنوان منبع

بنابراین ،کمترین میزان خاکستر مربوط به نمونه شاهد

پروتئینی استفادهشده است.

با  ۱/۸9 ±0/0۱و بیشترین مقدار آن مربوط به نمونه

خصوصیات بافتی

حاوی  50درصد فیله ماهی با  2/5۱ ±0/02بود .اختالف

نتایج مربوط به پنج پارامتر استخراجشده از آزمون

در میزان خاکستر نمونهها با تغییر در مقدار گوشت

آنالیز پروفایل بافت نمونههای سوسیس تولیدشده با

قرمز و فیله ماهی بهاحتمالزیاد مربوط به اختالف در

گوشت قرمز و ترکیب گوشت قرمز و فیله ماهی سارم

خاکستر این دو جزء بوده است .مقدار خاکستر گوشت

در جدول  ،3قابلمشاهده است .این پارامترها عبارتند از

قرمز بهطور تقریبی  ۱درصد (دینگستاد و همکاران

سختی ،چسبندگی ،پیوستگی ،کشسانی و صمغی بودن.

 )2005و فیله ماهی نیز بهطور متوسط ،مقداری نزدیک

با توجه به نتایج آزمون پروفایل بافت (جدول  ،)3مقدار

به  ۱درصد از وزن مرطوب آن را تشکیل میدهد اما در

سختی نمونههای سوسیس با افزایش مقدار فیله ماهی

برخی از گونههای ماهی چرب ،این مقدار تا  ۱/۶درصد

تا  20درصد ،کاهش و پسازآن افزایش زیادی یافته

نیز افزایش مییابد (دینسر و کاکلی  .)20۱0گزارششده

است ( .)p > 0/05بیشترین مقدار سختی (2±/۱۶ N

است که مقدار خاکستر فیله ماهی سارم بهطور متوسط

 )۶۸/03مربوط به نمونه حاوی  35درصد فیله ماهی

 5/23درصد است که بسیار بیشتر از مقدار خاکستر

بود و پسازآن نمونه سوسیس حاوی  50درصد فیله

گوشت قرمز است .این در حالی است که در یک مطالعه

ماهی ( )5۶/3۶ ۴±/02 Nقرار داشت (.)p > 0/05

دیگر ،مقدار خاکستر فیله ماهی سارم را  2/۱۷درصد

کمترین سختی نیز مربوط به سوسیسهای دارای 20

گزارش کردهاند (هادی زاده و همکاران .)20۱۴ ،به نظر

درصد و  5درصد فیله ماهی بود (به ترتیب با ۴±/۴9 N
 3۱/۶9و  .)3۶/۴5 2±/۱5 Nازلحاظ آماری ،بین پارامتر
سختی نمونه حاوی  50درصد فیله ماهی و نمونه شاهد

1 hake
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(حاوی فقط گوشت قرمز) با تفاوت معنیداری وجود

(کاردوسا و همکاران  ۱۶/2۶ ،)200۸تا  ۱۸/۱۴ Nبرای

نداشت (.)p < 0/05

سوسیسهای تولیدشده از انواع قسمتهای گوشت مرغ

در طی مطالعهای که توسط دینگستاد و همکاران

بدون استخوان (سوادکوهی و فرحناکی  )20۱2و  2۱تا

( ،)2005صورت گرفت ،این نویسندگان بیان نمودند

 ۷۸/2 Nبرای انواع سوسیس و کالباس تجاری

سوسیسهایی که سفتی آنها بیش از  ۴۷/3 Nباشد

اسپانیایی گزارششده است (هیریرو و همکاران.)200۸ ،

مصرفکنندگان

بررسی تغییراتی که در میزان سختی بافت نمونههای

موردپذیرش قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت

سوسیس تولیدشده ایجاد گشته است پیچیده بوده و

که ازلحاظ سفتی ،سوسیسهای تولیدشده در این

نیاز به مطالعات بیشتری دارد .نگهداری و جذب آب،

مطالعه در محدوده قابل قبولی قرار داشتند؛ اگرچه

پایداری چربی و ایجاد ساختار مناسب سه اصل مهم

نمونههایی که حاوی  5و  20درصد فیله ماهی بودند

در تولید سوسیس محسوب میگردد .در این رابطه

دارای سفتی کمتری نسبت به سایر تیمارها بودند اما

پروتئینهای میوفیبریلی نقش بسزایی را ایفا میکنند

بهطورقطع نمیتوان اظهار داشت که سفتی بیشتر برابر

زیرا بخش اعظم آنها در حین خرد و ریز شدن

باکیفیت بهتر محصول خواهد بود .نتیجه اخیر را دینسر

بهصورت قابلحل درآمده ،قادر به جذب و نگهداری آب

و کاکلی ( )20۱0نیز تائید کردهاند .ایشان از فیله

و

میگردد.

قزلآالی رنگینکمان تازه و منجمد در تهیه سوسیس

بهعبارتیدیگر سوسیسهای حرارت دیده فراوردههایی

استفاده کردند و نتیجه گرفتند که محدوده سفتی برای

هستند که بهوسیله خرد و ریز کردن گوشت ،با حضور

سوسیس تهیهشده از فیله تازه برابر با  ۴۴/5تا 52/۸ N

امالح بهویژه نمک طعام و افزودن مقدار ضروری از آب

و برای فیله منجمد نیز مابین  ۱۶/۱تا  35/۷ Nبود .در

قادر به فعال کردن پروتئینهای میوفیبریلی باشند

مطالعات دیگر نیز مقادیری در محدوده  2۷/۷تا 35/3 N

(رکنی.)۱3۸۷ ،

توسط

حداقل

۶0

درصد

از

همچنین

ایجاد

امولسیون

چربی

برای نمونههای کنترل سوسیس تهیهشده از ماهی هیک
جدول  -۳نتایج آزمون آنالیز پروفیل بافت TPA۱برای سوسیسهای حاوی درصدهای مختلف فیله ماهی سارم
تیمار

*سختی ()N

چسبندگی ()N/s

پیوستگی

کشسانی ()٪

صمغی بودن

BF₁

**۴۸/۴3 ۱±/02a

0/35 0±/05c

0/5۱ 0±/0۱b

0/۸۶ 0±/0۱

2۴/۸2 ۱±/0۶c

BF₂

3۶/۴5 2±/۱5c

0/30 0±/۱0c

0/۶۸ 0±/0۱a

0/۸۸ 0±/0۱

2۴/۸۴ ۱±/۴۶c

BF₃

3۱/۶9 ۴±/۴9c

0/20 0±/۱0c

0/۶2 0±/۷3a

0/۸5 0±/0۱

۱9/۷3 2±/3۱d

BF₄

۶۸/03 2±/۱۶b

۱/20 0±/00b

0/۶0 0±/0۱ab

0/۸۷ 0±/02

۴0/۸5 ۱±/32a

5۶/3۶ ۴±/02a

۱/50 0±/۱0a

0/۶3 0±/02a

0/۸۴ 0±/0۱

۶۴/35 ۱±/39b

BF₅
*میانگین سه تکرار  ±انحراف معیار؛  ۱00٪ :BF1گوشت قرمز 5٪ :BF2 ،فیله ماهی 20٪ :BF3 ،فیله ماهی 35٪ :BF4 ،فیله ماهی50٪ :BF5 ،
فیله ماهی؛
**حروف باالنویس مختلف در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار ( )p > 0/05بر اساس آزمون توکی میباشند.

)Texture Profile Analysis (TPA

1
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هرچند ،در متون مختلف ،مؤثرترین عامل در تعیین

خوک در یک نوع سوسیس موجب تغییر عمده در

سختی بافت را میزان جذب رطوبت ،محتوی پروتئین و

سختی بافت میگردد .در این مطالعه ،سختی بافت را با

یا عاملی مانند میزان روغن و نوع آن (به همراه اندازه

افزایش مقدار سوریمی (از  0تا  ۴0درصد) ،بهطور

قطرات آن) ذکر کردهاند بهطوریکه هرچه مقدار

همزمان با افزایش مقدار روغن (از  0تا  35درصد) یا

پروتئین کمتر و مقدار رطوبت بیشتر باشد ،سختی

آب (از  ۱0تا  35درصد) کاهش یافت (مورفی و

نمونههای سوسیس ماهی نیز کمتر خواهد بود (دینسر

همکاران .)200۴ ،دزموند و کنی ( )۱99۸نیز در کاری

و کاکلی .)200۸ ،داروس و همکاران ( )2005و پریرا و

مشابه اعالم کردند که افزودن سوریمی به فرانکفورتر

همکاران ( )20۱۱نیز بیان کردهاند که با افزایش مقدار

موجب کاهش معنیدار سختی گردید.

توانایی

بنا بر موارد ذکرشده ،میتوان دو دلیل احتمالی عمده

رطوبت

و

کاهش

مقدار

پروتئین،

امولسیفیکاسیون فرموالسیون کاهش پیداکرده و

برای روند تغییرات سختی بافت سوسیسها با تغییر در

درنتیجه ،خصوصیات بافتی مانند سختی نیز کاهش

میزان فیله ماهی و گوشت قرمز بیان کرد )۱( :کاهش

مییابد .همچنین گزارششده است که افزایش مقدار

نسبی سفتی بافت با افزایش مقدار فیله ماهی تا 20

پروتئین (تا  3درصد اختالف) در امولسیون خمیر

درصد در فرموالسیون به دلیل اینکه پروتئینهای ماهی

گوشت پختهشده موجب افزایش سفتی میگردد .در این

ژل ضعیفتری را در مقایسه با ماهیچه قرمز تشکیل

پژوهش ،با افزایش درصد فیله ماهی به  35و 50

میدهند بنابراین ،افزایش فیله ماهی تا  20درصد موجب

درصد ،بر میزان محتوی پروتئین نیز به ترتیب به مقدار

ضعیف شدن شبکه پروتئینی ایجادشده در نمونههای

 0/۶و  ۱/53درصد افزوده شد درنتیجه سفتی بافت این

تولیدشده گشته است؛ ( )2افزایش ناگهانی سختی بافت

نمونهها نیز در مقایسه با نمونه حاوی گوشت قرمز

سوسیسها با افزایش بیشتر درصد فیله ماهی در

افزایش یافت.

فرموالسیون تا  35درصد ،به دلیل افزایش خاصیت

یکی دیگر از مهمترین اجزائی که بر سفتی بافت

امولسیون کنندگی روغن و جذب بیشتر آب در شبکه

محصوالت گوشتی اثر میگذارد چربی است .بر اساس

پروتئینی و درنتیجه تضعیف خاصیت کشسانی این دو

مطالعات انجامشده گزارش گردیده است که ژلهای

جزء بوده است که نشاندهنده بهترین درصد

پروتئینی که در بافت خود دارای ذرات ریزتر روغن

پروتئینهای موجود برای ایجاد بیشترین قدرت

میباشند ،دارای سختی بیشتری هستند (یوسف و

امولسیونی میباشد .افزایش بیشتر در مقدار فیله ماهی

باربوت  .)20۱0در این پژوهش ترکیب و مقدار چربی

ال
به دلیل افزایش برهمکنشهای پروتئین-پروتئین احتما ً

بهکاررفته در تمام فرموالسیونها یکسان بوده است اما

باعث کاهش سفتی بافت شده است.

احتماالً به دلیل تغییر در ماهیت و منبع پروتئینی،

چسبندگی

امولسیفیکاسیون روغن نیز تا حدی تحت تأثیر

نتایج چسبندگی نمونهها (جدول  ،)3نشان میدهد که

قرارگرفته است و احتماالً به این دلیل سختی نمونهها

جایگزینی  5درصد و  20درصد از گوشت قرمز با فیله

نیز تغییر کرده است .پاولسون و تانگ ( ،)۱9۸9گزارش

ماهی سارم در فرموالسیون سوسیسهای تولیدشده

دادهاند که با جایگزینی پروتئین گوشت گاو با پروتئین

موجب کاهش اندکی در چسبندگی شد اما اختالف آنها

مشتق شده از سویا یا کانوال ،مقدار سختی امولسیون

ازلحاظ آماری معنیداری نبود ( .)p < 0/05با افزایش

گوشت نیز کاهش مییابد .همچنین گزارششده است که

درصد فیله ماهی سارم تا  35و باالتر از آن تا 50

افزودن سوریمی بهعنوان جایگزین بخشی از گوشت

درصد بهطور معنیداری بر چسبندگی نمونهها افزوده
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شد ()p > 0/05؛ بنابراین ،نمونه حاوی  50درصد فیله

رنگینکمان 0/۴2 ،تا ( 0/55دینسر و کاکلی  )20۱0برای

ماهی بیشترین چسبندگی ( )۱/0±5/۱را داشت و

امولسیونهای پختهشده حاوی گوشت مرغ 0/2۱ ،تا

پسازآن نمونه حاوی  35درصد فیله ماهی ()۱/2 0±/۱

( 0/۴5سوادکوهی و همکاران  )20۱3برای امولسیون

قرار گرفت ( .)p > 0/05در حقیقت ،چسبندگی

خمیر گوشت گاو پختهشده 0/2۱ ،تا ( 0/3۴یوسف و

نشاندهنده کار موردنیاز برای جداسازی پالنژر

باربد  )20۱0گزارش کردند .فاروک و همکاران (،)2002

دستگاه آنالیز کننده بافت از نمونه است .افزایش

گزارش دادند که پروتئینهای سارکوپالسمی و

چسبندگی را میتوان به اثر فیله ماهی در نگهداری مواد

میوفیبریلی بر پیوستگی بافت خمیر سوسیس پختهشده

مایع موجود در نمونههای سوسیس در حین فشار دادن

اثر میگذارند .سوادکوهی و همکاران ( ،)20۱3تغییر

طی آزمون آنالیز پروفایل بافت نسبت داد .خارج شدن

پیوستگی بافت سوسیسها را به تغییر در مقدار

مایع و قرارگیری آن مابین سطوح پالنژر دستگاه و

پروتئین و رطوبت نسبت دادند .داروس و همکاران

نمونه موجب افزایش چسبندگی شده است (سوادکوهی

( )2005و پریرا و همکاران ( ،)20۱۱بیان کردند که

و همکاران)20۱3 ،؛ بهعبارتدیگر در تیمارهایی که

افزایش رطوبت و کاهش پروتئینهای میوفیبریلی

حاوی درصدهای باالتر گوشت ماهی سارم میباشند و

بخصوص

توانایی

به دلیل اینکه گوشت ماهی از مقادیر کمتر بافت پیوندی

امولسیفیکاسیون

برخوردار بوده و قابلیت حل شدن پروتئینهای

میگردند .در این پژوهش پروتئین نمونههای حاوی فیله

میوفیبریل آن در حضور نمک بیشتر میباشد لذا

ماهی تا حدی باالتر از نمونه حاوی گوشت قرمز بودند.

میتوان انتظار داشت در زمان اعمال فشار توسط

از طرف دیگر مقدار رطوبت نمونه حاوی گوشت قرمز

پالنژر دستگاه مقدار بیشتری از مایعات بین بافتی از

بهصورت غیر معنیدار بیشتر از سایر نمونهها بود.

نمونهها خارجشده و منجر به افزایش چسبندگی در این

کشسانی

تمیارها گردد.

کشسانی خاصیتی است که نشاندهنده میزان بازیافت

پیوستگی

ارتفاع ماده غذایی مابین دو مرحله فشاری طی آزمون

نتایج جدول  3نشان میدهد که پیوستگی نمونههای

آنالیز پروفایل بافت میباشد که سابقاً به آن کشسانی

سوسیس تهیهشده در این پژوهش بین  0/5۱و 0/۶۸

هم میگفتند (دینسر و کاکلر  .)20۱0میتوان کشسانی

بود و کمترین پیوستگی مربوط به نمونه حاوی گوشت

را معیاری برای میزان توسعه پیوندهای داخلی درون

قرمز بود ( .)p > 0/05سایر نمونهها اختالف معنیداری

شبکه ژل پروتئینی بهحساب آورد .کشسانی نمونههای

با یکدیگر نداشتند (جدول  .)3پیوستگی نشاندهنده

سوسیس تولیدشده در این پژوهش ،با یکدیگر اختالف

درجه سختی در شکستن ساختار درونی سوسیسها

معنیداری نداشتند ( .)p < 0/05مقدار کشسانی از 0/۸۴

است (یانگ و همکاران )20۱2؛ بنابراین فروپاشی

تا  0/۸۸درصد متغیر بود .یانگ و همکاران ( )200۷نیز

ساختار درونی نمونه حاوی گوشت قرمز با سهولت

اعالم کردند که کشسانی نمونههای سوسیس تولیدشده

بیشتری نسبت به نمونههای حاوی فیله ماهی صورت

از گوشت خوک به همراه افزودن توفو (با عددی مابین

گرفته است .در مطالعات دیگر ،پیوستگی نمونههای

 ۱3/۶۱ mmتا  )۱۴/3۷ mmهیچگونه اختالف

مختلف را مابین  0/۴9تا  0/5۷برای سوسیسهای

معنیداری با یکدیگر ندارند .دینسر و کاکلی ( )20۱0نیز

حاوی اصالحکنندههای بافت 0/003 ،تا ( 0/00۶یانگ و

نتیجه مشابهی را برای سوسیسهای تولیدشده از ماهی

همکاران  )20۱2برای سوسیسهای ماهی قزلآالی

قزلآالی رنگینکمان بیان نمودند و کشسانی پایینی را

میوزین،

به

موجب

دلیل
کاهش

کاهش
پیوستگی

بافت
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مابین  0/00۴تا  0/005گزارش دادند .برخالف این نتایج،

مقادیر باالتری از پارامتر صمغی بودن را داشت .لذا

سوادکوهی و همکاران ( )20۱3اعالم کردند که اختالف

تیمار  20درصد این مطالعه حتی بااینکه میزان پارامتر

در مقدار رطوبت (از  ۶3/۶2تا  ۷3/52درصد) و محتوی

به همپیوستگی آن نسبت به سایر تیمارها فاقد اختالف

پروتئین (از  ۱2/۸۷تا  ۱5/۸۴درصد) موجب تغییر

معنیدار بود اما به دلیل داشتن مقادیر پایینتر سختی

معنیدار در مقدار کشسانی (از  3/۴2 mmتا mm

دارای خاصیت صمغی بودن پایینتری نیز بود .حاجی

 )۴/5۷سوسیسهای تولیدشده از گوشت مرغ میشود.

شمسالدین و همکاران ( ،)20۱۴مقدار صمغیت

این مطلب را ریبروی و همکاران ( )2005نیز تائید کرده

نمونههای سوسیس تولیدشده از ماهی را در محدوده

و اظهار داشتند که نمونههای سوسیس ماهی سام-فوگ

 0/93تا ( 3/3۱با تبدیل واحد عددی مابین  9و )32/2۶

که دارای رهاسازی آب بیشتری هستند ،کشسانی

اعالم کردند.

کمتری نیز دارند .یوسف و باربوت ( )20۱0نیز گزارش

رنگ سنجی

دادند که اندازه و توزیع گلبولهای چربی نیز میتواند

رنگ محصول یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی

بر خاصیت کشسانی امولسیونهای گوشت پختهشده

برای تعیین مقبولیت سوسیسها توسط مصرفکنندگان

اثر بگذارد .عالوه بر موارد ذکرشده ،گزارششده است

است .بافت ماهی حاوی پروتئینهای سارکوپالسمی

که تازگی ماهی نیز میتواند برافزایش خاصیت

ازجمله کروموپروتئینهایی مانند میوگلوبین است که به

کشسانی سوسیسهای ماهی اثر بگذارد.

همراه هموگلوبین ،پیگمنتهای مسئول ایجاد رنگ در

صمغی بودن

محصوالت گوشتی هستند (ریبروی و همکاران.)2005 ،

بر اساس دادههای جدول  ،3بیشترین مقدار صمغیت

نتایج آزمون رنگ سنجی (جدول  )۴نشان داد که

مربوط به نمونه حاوی  35درصد گوشت فیله و کمترین

هیچیک از پارامترهای رنگ سنجی (* L ،a* ،bو

صمغیت مربوط به نمونه حاوی  20درصد گوشت فیله

سفیدی) ازلحاظ آماری اختالف معنیداری با یکدیگر

ماهی سارم بود .نمونه سوسیس فرانکفورتر شاهد و

نداشتند ( .)p < 0/05مقدار پارامتر  Lمابین  5۸/۶3تا

نمونه حاوی  5درصد فیله ماهی سارم اختالف

 ،۶۱/5مقدار پارامتر * bمابین  ۸/۸9تا  ،۱۱/۷5مقدار

معنیداری در مقدار صمغی بودن نداشتند .مواردی از

پارامتر * aمابین  ۱2/۴۴تا  ۱۴/02و شاخص سفیدی

آزمون آنالیز پروفایل بافت که تا اینجا ذکر شدند

مابین  55/3۸تا  55/9۷بود.

(سختی ،چسبندگی ،پیوستگی و کشسانی) بهعنوان
پارامترهای اولیه این آزمون هستند و صمغی بودن
بهعنوان پارامتر ثانویه یا مشتق شده در نظر گرفته
میشود .این شاخص از ضرب سختی در پیوستگی در
آزمون پروفایل بافت به دست میآید .صمغی بودن را
میتوان بهعنوان انرژی موردنیاز برای از هم گسیختن
ماده غذایی نیمه جامد به حالتی که برای بلع آماده باشد،
بیان کرد (دینسر و کاکلر  .)20۱0بالطبع در نمونههای
سوسیس فرانکفورتری که دارای مقادیر باالتری از
سختی و بخصوص پیوستگی میباشند میتوان انتظار
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جدول  -۴نتایج آزمون رنگ سنجی نمونههای سوسیس حاوی درصدهای مختلف گوشت قرمز و فیله ماهی سارم
bپارامتر

پارامتر

پارامتر

*Whiteness

(شاخص زردی)

(شاخص قرمزی)a

(روشنایی)L

(شاخص سفیدی)

BF₁

**۸/۸9 ±0/52

۱۴/02 ±0/۸3

5۸/9۱ ±2/00

55/۶۸ ±2/00

BF₂

۱۱/۷5 ±2/55

۱۴/00 ±۱/۶9

۶5/50 ±2/9۸

5۷/3۸ ±2/93

BF₃

۱0/9۱ ±0/۶۴

۱2/9۸ ±0/92

59/00 ±0/۷۶

55/۶3 ±0/۷5

BF₄

۱0/۶9 ±0/93

۱2/۴۴ ±0/۷۶

5۸/۶3 ±0/۷۶

55/50 ±0/۷5

BF₅

۱0/۸۸ ±۱/۷۷

۱2/۶۴ ±0/۷۴

59/25 ±2/00

55/9۷ ±۱/9۸

تیمار

*میانگین پنج تکرار  ±انحراف معیار؛  ۱00٪ :BF1گوشت قرمز 5٪ :BF2 ،فیله ماهی 20٪ :BF3 ،فیله ماهی 35٪ :BF4 ،فیله ماهی50٪ :BF5 ،
فیله ماهی
**عدم بیان حروف باالنویس به دلیل عدم وجود اختالف معنیداری بین تیمارها در ستونهای مختلف میباشد.

مقادیر پارامترهای  b ،Lو  aبرای سوسیس بلونا به

سارم) و تکنولوژی فرآوری است .بهعنوانمثال در

ترتیب  ۱9/۴ ،۶۱/5و ( 20/2شاند )2000 ،و برای

فرآوری ناگت تهیهشده از ماهی سارم ،فرآیند سرخ

سوسیس فرانکفورتر به ترتیب  ۱۱/۴ ،۶3/۸و ۸/3

کردن و ایجاد رنگدانههای ناشی از واکنش قهوهای

(دزموند و کنی )۱99۸ ،و برای سوسیسهای ماهی

شدن مایالرد به همراه دناتوره شدن پروتئینها و

سام-فوگ به ترتیب  ۴۶/۱۷تا  5/۷0 ،50/۴3تا  ۷/0۷و

ژالتیناسیون نشاسته بر رنگ محصول اثر مستقیم

 0/5۱تا ( 2/۱2ریبروی و همکاران )2005 ،و برای انواع

داشتند (جمشیدی و شعبانپور .)20۱3 ،ریبروی و

سوسیس ماهی مازیایی به ترتیب  5۸/۷3تا ،۷9/5۶

همکاران ( )2005نشان دادند که نوع ماهی و مقدار خون

 ۱2/۶9تا  2۶/55و  0/5۸تا ( ۱۷/۴3حاجی شمسالدین و

باقیمانده در بافت آن ،نسبت ماهی بهکاررفته در

همکاران )20۱۴ ،گزارششده است .این در حالی است

فرموالسیون ،تکنولوژی فرآوری و روش آمادهسازی

که مقادیر پارامترهای رنگ سنجی که برای کالباسهای

گوشت ماهی همگی میتوانند بر رنگ نهایی سوسیس

تهیهشده از سوریمی و ماهی سارم گزارششده است

تهیهشده از آن اثر بگذارند .مقدار محتوی پروتئین و نوع

در روز صفر به ترتیب عبارت بودند از  ۶0/۷۸و 55/5۸

چربی بهکاررفته نیز تأثیر عمده بر رنگ محصوالت

برای پارامتر  5/۴3 ،Lو  5/۸۶برای پارامتر * bو -0/3۱

گوشتی میگذارند (یوسف و باربوت.)2009 ،

و  ۱/5۷برای پارامتر ( aیوسفی و همکاران .)20۱۴ ،از

مورفی و همکاران ( )200۴همچنین گزارش کردند که

طرف دیگر مقدار پارامترهای رنگ سنجی  b* ،Lو *a

افزودن سوریمی ماهی به سوسیس تهیهشده از گوشت

برای ناگتهای تهیهشده از ماهی سارم در ماه اول به

خوک موجب تغییر عمده در رنگ ظاهری محصول

ترتیب  23/09 ،5۸/۸و  ۱2/۸9ذکرشده است .دلیل

نمیشود .مقادیر گزارششده برای پارامترها  b* ،Lو

اختالف در پارامترهای رنگ سنجی مابین کالباس و

* aو برای فرموالسیونهای بهینهشده توسط ایشان

ناگت با سوسیس تهیهشده از ماهی سارم بهطورقطع،

(بدون در نظر گرفتن نمونه تجاری) به ترتیب  ۶۶/۸0تا

نوع و مقدار اجزاء اولیه بهکاررفته (بخصوص فیله ماهی

 ۱2/3۸ ،۷3/5۶تا  ۱2/۷۴و  ۱3/۴۸تا  ۱۴/30بود.
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برخالف این نتیجه ،وارلتزیس و همکاران ( ،)۱9۸9نشان

ارزشیابی حسی

دادند که افزودن سوریمی ماهی موجب تغییر رنگ قرمز

ارزشیابی حسی نمونههای سوسیس تهیهشده در این

سطح سوسیسهای فرانکفورتر میشود اما بر قرمزی

پژوهش که حاوی مقادیر مختلفی از فیله ماهی سارم

داخل سوسیسها اثری نداشت .مقادیر گزارششده

(صفرتا  50درصد) بودند و در دمای

 ۱۷0به مدت 5

توسط ایشان برای رنگ سطح سوسیسهای فرانکفورتر

دقیقه سرخشده بودند توسط  ۱5داور نیمهحرفهای

برای پارامترهای  b* ،Lو * aبه ترتیب عبارت بوند از

(بدون در نظر گرفتن جنسیت) مورد ارزشیابی قرار

 5۴/0۴تا  ۱۸/۴5 ،۶۱/32تا  ۱9/90و  ۴/35تا  ۸/۱۸که

گرفت .یک فرم پرسشنامه که با استفاده از مقیاس

بهطور واضح مقدار پارامتر * aبا افزایش مقدار

هدونیک  5نقطهای تهیهشده بود برای هر نمونه در

سوریمی تا  ۴0درصد ،کاهش زیادی داشته است .در

اختیار داوران قرار گرفت.

تحقیقی دیگر مشخص شد که افزایش گوشت گاو نیز

نتایج حاصل از آزمونهای حسی که میانگینی از

موجب افزایش تیرگی و قرمزی فرانکفورترهای گوشت

امتیازات دادهشده توسط  ۱5داور است در جدول 5

خوک میشود؛ بنابراین در سوسیسها هرچه مقدار

نشان دادهشده است .مطابق با این نتایج ،میان هیچیک

گوشت گاو بیشتر باشد مقدار * aبیشتر و مقدار

از فرموالسیونهای سوسیس حاوی صفرتا  50درصد

پارامتر  Lکمتر خواهد بود .دالیل عدمتغییر رنگ

فیله ماهی سارم در پارامترهای موردبررسی (رنگ،

سوسیسهای تولیدشده در این پژوهش با افزودن فیله

طعم ،بو ،بافت و پذیرش کلی) ازلحاظ آماری اختالف

ماهی سوریمی میتواند مربوط به استفاده از فیله ماهی

معنیداری وجود نداشت ( .)p < 0/05در تیمارهای

بهجای استفاده از سوریمی باشد زیرا در تهیه سوریمی

شاهد و تیمارهای  35و  50درصد فیله ماهی سارم،

با شسته شدن برخی از ترکیبات ماهی از رنگ تیره آن

پارامترهای رنگ ،بافت و مقبولیت کلی بیشترین امتیاز

کاسته شده و یک محصول روشن و سفید حاصل

ممکن را کسب نمودند .پارامترهای طعم و بوی

میآید (یوسفی و همکاران)20۱۴ ،؛ بنابراین در فیله

نمونههای حاوی  5و  20درصد فیله ماهی کمتر از سایر

ماهی سارم بهکاررفته در فرموالسیونها ،پیگمنتهای

نمونهها بود اگرچه این اختالف معنیدار نبود (.)p</05

رنگی همچون میوگلوبین در ترکیب با پیگمنتهای رنگی

نتایج آزمون حسی برای پارامتر رنگ در توافق با

گوشت گاو ،مانع از افت شدید رنگشدهاند.

آزمون دستگاهی اندازهگیری رنگ بود اما پارامتر بافت

دینگستاد و همکاران ( )2005گزارش دادهاند که اگر

نتیجه مشابه با آزمون  TPAارائه نداد .برخالف نتایج

پارامتر  Lمابین  ۶2/3و  ۶۸/5باشد ۶0 ،درصد از

آزمون  TPAکه در آن نمونههای حاوی  20و  5درصد

مصرفکنندگان مورد آزمون تمایل به خرید آن

فیله ماهی بهعنوان نرمترین نمونهها نشان داده شدند،

محصول دارند .همچنین گزارششده است که کمرنگ

در آزمون حسی ،پنلیستها تمام نمونهها را دارای یک

بیشتر

درجه سختی تشخیص دادند .اختالف در نتایج

مصرفکنندگان قابلقبول است (وارلتزیس و همکاران،

بهدستآمده از  TPAو آزمون حسی را محققین دیگری

 .)۱9۸9در این پژوهش ،اختالف در پارامتر  Lنمونههای

نیز گزارش دادهاند .شاند ( )2000گزارش داد که علیرغم

حاوی فیله ماهی با سوسیس کنترل بهجز نمونه حاوی

اینکه در آزمون  TPAسوسیس بلونای کمچرب حاوی

 50درصد فیله ماهی ،کمتر از  2واحد بود.

نشاسته سیبزمینی سفتتر بود اما پنلیستها نمونه

شدن

سوسیسها

تا

2

واحد

برای

حاوی آرد گندم را سفتتر تشخیص دادند.
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هاشمي و جعفر پور

جدول  -۵نتایج ارزشیابی حسی نمونههای سوسیس فرانکفورتر حاوی درصدهای مختلف فیله ماهی سارم

تیمار

رنگ

طعم

بو

بافت

پذیرش کلی

BF₁

*۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

BF₂

۷ ±0/00

۶/۴3 ±0/9۷

۶/۷۱ ±0/۷5

۷ ±0/00

۷ ±0/00

BF₃

۷ ±0/00

۶/۷۱ ±0/۷5

۶/۷۱ ±۷5/0

۷ ±0/00

۷ ±0/00

BF₄

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

BF₅

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

۷ ±0/00

 ۱00٪ :BF1گوشت قرمز 5٪ :BF2 ،فیله ماهی 20٪ :BF3 ،فیله ماهی 35٪ :BF4 ،فیله ماهی 50٪ :BF5 ،فیله ماهی؛
*عدم بیان حروف باالنویس به دلیل عدم وجود اختالف معنیداری بین تیمارها در ستونهای مختلف میباشد.

شدت طعم و بوی ماهی نسبت به نمونه کنترل به دلیل

جمشیدی و شعبانپور ( )20۱3نشان دادند که

اثر پروتئینهای ماهی در ایجاد عطروطعم نامطلوب در

عطروطعم ،بافت و پذیرش کلی ناگتهای کنترل

محصول بررسی شد (جدول  .)۴همانگونه که مشخص

تهیهشده از خمیر ماهی سارم در مقیاس هدونیک ۸

است ،امتیازهای دادهشده به نمونههای حاوی  35و 50

نقطهای همگی امتیاز  ۷/۷۱را در ماه صفر دریافت

درصد فیله ماهی نسبت به سایر نمونهها ازجمله نمونه

کردند .یوسفی و موسوی نصب ( )20۱3نیز کالباس

کنترل کاهشیافته است ( .)p < 0/05وارلتزیس و

سوریمی و ماهی تهیهشده از ماهی سارم را ازلحاظ بو،

همکاران ( )۱9۸9نشان دادند که افزودن سوریمی ماهی

رنگ ،طعم و مزه و پذیرش کلی در مقیاس هدونیک 5

به مقدار  20و  30درصد به فرموالسیون فرانکفورترها

نقطهای موردبررسی قراردادند و نتایج نشان داد که

موجب کاهش معنیدار در دلپذیر بودن محصول ازلحاظ

بهغیراز رنگ ،سایر خصوصیات حسی کالباس

عطروطعم میگردد اما افزودن  ۱0درصد سوریمی

سوریمی امتیاز بیشتری نسبت به کالباس ماهی سارم

اثری بر عطروطعم نداشت.

دریافت کردند .مقادیر بهدستآمده برای خصوصیات

مورفی و همکاران ( )200۴نشان دادند که افزودن 25

بو ،بافت ،رنگ ،طعم و مزه و پذیرش کلی محصول

درصد سوریمی ماهی به فرموالسیون سوسیس

کالباس سوریمی در روز صفر به ترتیب ( 3/3۷خوب)،

فرانکفورتر گوشت خوک (حاوی  ٪۶/3چربی و ٪2۸/5

( 3/۶2عالی)( 2/25 ،متوسط) 3/۱2 ،خوب و 3/25

آب یا  ٪22چربی و  ٪۱2/۶آب) تأثیر منفی بر

(خوب) و برای کالباس ماهی در روز صفر به ترتیب 3

عطروطعم و قابلیت پذیرش توسط مصرفکننده و یا

(خوب)( 2/5 ،خوب)( 3/۷5 ،عالی)( 3/25 ،خوب) و 3/25

رنگ و پذیرش بصری محصوالت ندارد .این در حالی

(خوب) بود.

است که دزموند و همکاران ( )۱99۸گزارش کردند که

وارلتزیس و همکاران ( )۱9۸9نشان دادند که افزودن

افزودن شبه سوریمی تهیهشده از قلب گاو باعث تغییر

سوریمی ماهی به مقدار  20و  30درصد به

خصوصیات حسی سوسیسهای فرانکفورتر بهغیراز

فرموالسیون فرانکفورترها موجب کاهش معنیدار در

عطروطعم و آبدار بودن میگردد.

پیوستگی محصول میگردد اما نمونه حاوی  ۱0درصد
سوریمی از جانب پنلیستها مشابه با نمونه شاهد
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تشخیص داده شد .در یک گزارش دیگر مشخص شد که

نتیجهگیری کلی

پنلیستها ،سوسیسهای تولیدشده از ترکیب گوشت

بر اساس دادههای بهدستآمده از این مطالعه ،در تمامی

گاو با گوشت خوک را بیشتر از ترکیب گوشت با فیله

سطوح جایگزینی گوشت قرمز با گوشت فیله ماهی

ماهی میپسندند .بااینحال ،مشخص شد که تمامی

سارم ،ویژگیهای بافتی سوسیس فرانکفورتر حاصله

ترکیبات فیله ماهیهای کفشک و کاد با گوشتهای مرغ،

از قبیل سختی ،پیوستگی ،چسبندگی ،کشسانی و

خوک و گاو ازنظر داوران قابلقبول بود .همچنین نشان

خاصیت صمغی در مقایسه به سوسیس شاهد

داده شد که ترکیب گوشت مرغ با ماهی ،عطروطعم

دستخوش تغییر معنیداری نگردید .بعالوه در خصوص

مربوط به ماهی را بیشتر نسبت به ترکیب گوشت خوک

پارامترهای روشنایی ،قرمزی ،زردی و سفیدی رنگ

و ماهی نمایان میسازد و ترکیب گوشت گاو و ماهی

بافت سوسیسهای مورد آزمون نیز روند منفی مشاهده

کمتر از سایر ترکیبات موجب ظاهر شدن عطروطعم

نگردید .درنهایت تیمارهای موردنظر در معرض

ماهی در سوسیسها شد .ازلحاظ بافت نیز مشخص شد

ارزشیابی حسی نیز قرارگرفته و چنانکه انتظار میرفت

که ترکیب ماهی فالندر با گوشت مرغ محدودهای مابین

تمامی صفات حسی موردبررسی (طعم ،بو ،بافت ،رنگ

منعطف و نرم را داشتند اما ترکیب ماهی فالندر و

و مقبولیت کلی) در حد قابلقبول و پذیرش توسط

گوشت خوک و ماهی فالندر با گوشت گاو ،انعطاف

اعضای پنل بودند .در کل بر مبنای آزمونهای

بیشتری داشتند و این در حالی است که به کار بردن

انجامشده در این مطالعه امکان فرموالسیون سوسیس

فیله ماهی کُد بهجای ماهی فالندر موجب افزایش این

ترکیبی گوشت قرمز و گوشت سفید ماهی تا حد 50

انعطاف شد (هوانگ و همکاران  .)۱9۸9در مطالعهای

درصد وجود داشته و سوسیس حاصله از بافت ،رنگ و

دیگر ،اختالف در خصوصیات حسی سوسیسهای

ویژگیهای حسی قابل قبولی برخوردار بود.

کنترل و سوسیسهای حاوی  ۱0درصد پروتئین ایزوله
ماهی و  20درصد کنسانتره پروتئین ماهی وجود داشت

تشکر و قدردانی

(سادوسکا و همکاران .)۱9۸2

نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از کادر فنی
بخش توسعه و تحقیق فرآوردههای گوشتی کارخانه
کاله آمل کمال تشکر و قدردانی را به عملآورند زیرا
بدون توجه ،عالقه و همکاری ایشان انجام این مطالعه با
مشکالت فراوانی روبهرو میشد.
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Abstract
The aim of this study was to formulate of blend Frankfurter sausage by addiotn of frozen skinless
Talang queenfish fillet mince while preserving its quality and textural characteristics. Treatments
were included of suasages containing 5%, 15%, 25%, 35% and 50% in replacement with red meat
and some biochemical characteristics, textural properties, color parameters and sensory attributes of
blend sausages were investigated. Addition of fish fillet mince increased the crude proteins content
from 14.10% in control to 15.63% in treatment containing 50% fish fillet mince (p<0.05). Based on
the TPA results, by increasing the proportion of fish fillet mince at either 35% and/or 50%, hardness
was increased by ~ 40% and 16%, respectively, (P<0.05). Whereas, cohesiveness and springiness
showed no significant differences within treatments containing different percentages of fish fillet
mince (P>0.05). The highest amount of chwieness was belong to the 35% treatments and the lowest
to the 20% treatment (P<0.05). In terms of color paramteres (L*a*b* and whiteness), no significant
differences were detected among the treatments (P>0.05). Accoridng to the sensory evaluation
results, neither of treatmnts showed significant differences in sensory attributes (color, taste, aroma,
texture and overall accepatablity), while color, texture and overral accepatality obtained the highest
scors. Therefor, it is concluded that addition of fish fillet mince to the frankfurter sausage
formulation neither suppress its textural characterisitics nor senstory attributes.
Keywords: frankfurter sausage, fish fillet mince, texture, color, sensory evaluation

