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Abstract
Considering the high nutritional value of fish meat and low consumption of fish
in Iran, it is always advisable to consume this meat and its products. Cyprinus
carpio is one of the most important and widely used species among fish. In the
present study, Cyprinus carpio meat with beef meat (red meat) was used in the
production of different samples of non-fermented sausages in ratios of 5, 15,
25, 35, 50, 65, 75, 85, and 95% in combination and on the day after production,
physicochemical tests such as moisture, protein, fat, and ash content, and
organoleptic evaluation such as color, aroma, flavor, consistency, and overall
acceptance carried out on the samples. The results showed that by increasing
the proportion of fish meat in the formulation, protein content increased and
fat, ash, and moisture content decreased. The proportions of 35 to 65% of ϐish
meat received the highest score, while, the proportions of 5 to 35% and 5 to
50% showed the highest scores of aroma and ϐlavor, respectively. Treatments
with a ratio of 65 to 95% of ϐish meat had the highest score of consistency. The
overall acceptance of treatments showed that the ratios of 35 to 65% of ϐish
meat showed the highest scores.
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گوشت قرمز با گوشت بررسی اثر جایگزینی نسبی
بر  (carpio	Cyprinus)ماهی کپور معمولی 

های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس ویژگی
	غیرتخمیری
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  چکيده

و مصرف سرانه پایین آبزیان در  باالی گوشت ماهی ایتغذیهبا توجه به ارزش 
آن توصیه شده است.  هایفرآورده، همواره به مصرف این نوع گوشت و ایران

مهم و پرمصرف در میان ماهیان است. در  هایگونهکپور معمولی یکی از 
، از گوشت ماهی کپور معمولی همراه با گوشت قرمز گاو به حاضر پژوهش
به شکل ترکیبی در تولید  %٩٥و  ٨٥، ٧٥، ٦٥، ٥٠، ٣٥، ٢٥، ١٥، ٥ هاینسبت

 هایآزمونسوسیس غیرتخمیری استفاده شد و در روز بعد از تولید، 
های آزمونفیزیکوشیمیایی شامل میزان رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر و 

. شدانجام  هانمونهبر روی  رنگ، آروما، طعم، قوام و پذیرش کلی شامل حسی
نتایج با افزایش نسبت گوشت ماهی، مقادیر پروتئین افزایش و میزان طبق 

 ۳۵های حسی، نسبت هایآزموناز نظر  چربی، خاکستر و رطوبت کاهش یافت.
 ۵ هاینسبتگوشت ماهی، باالترین امتیاز را کسب کردند، در حالی که  %۶۵تا 
به ترتیب باالترین امتیاز آروما و طعم را نشان دادند. در  %۵۰تا  ۵و  %۳۵تا 

گوشت ماهی، باالترین امتیاز  %۹۵تا  ۶۵مورد قوام (بافت)، تیمارهای با نسبت 
گوشت  %۶۵تا  ۳۵ هاینسبترا داشتند. پذیرش کلی تیمارها نشان داد که 

  باالترین امتیاز را نشان دادند. ماهی
، معمولی کپورگوشت سفید، ماهیسوسیس، گوشت قرمز،  ها:کلیدواژه
  شیمیاییفیزیکو ارگانولپتیک، خواصخواص 
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  ۵/۹/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
پروتئین الزم برای بدن  کنندهتامینمواد  نیترعمدهگوشت یکی از 

گوشتی  هایفرآوردهشود. که از حیوانات مختلفی تامین می است
 %٥٠که در فرموالسیون آنها حداقل  شودمیاطالق  هاییفرآوردهبه 

یکی از انواع مهم محصوالت گوشتی،  .[1]گوشت وجود داشته باشد
کنسروی نیمه هایفرآورده از جملهسوسیس و کالباس است که 

متفاوتی  هاینسبت. در حال حاضر، سوسیس و کالباس با هستند
مختلف  هایبندیبستهو  هافرموالسیوناز گوشت گوساله و با 

محبوبیت فراوانی در افراد در که در ایران  [2]شوندمیتولید و عرضه 
بودن سرانه مصرف آبزیان در این حال رشد دارد و با توجه به پایین

زیان در ساخت این محصول استفاده کشور بهتر است از گوشت آب
یکی از  Cyprinus	carpio با نام علمی کپور معمولی شود.
اصلی ماهی پرورشی در ایران است که به علت رفتار  هایگونه
 زیکفویژه تغذیه از موجودات خاص کپور معمولی به ایتغذیه

موجود در لجن کف استخرها، گوشت آن نسبتًا دارای بوی 
و قیمت نامطبوعی است و این امر منجر به کاهش مقبولیت 

آب،  %۸۰- ۶۹دارای ماهی کپور گوشت  .[3]است آننسبتًا پایین 
خاکستر است و اکثر  %۱/۱-۳/۱چربی و  %۳- ۱۲پروتئین،  ۲۰-۱۶%

اسیدهای آمینه معمول در ماهیان و مواد غذایی مغذی ضروری 
آن حدود  نشدهاشباعبرای انسان را دارد. میزان اسیدهای چرب 

است که بیشتر شامل اسیدلینولئیک، اسیدلینولنیک و  ۸۰%
عنوان استفاده از کپور ماهیان به. استاسیدآراشیدونیک 

کنسروی، سوسیس و کالباس و انواع  منجمد، دودی، یهافرآورده
در این  .[4]ه شده استیشده در منابع مختلف اراچرخ یهافرآورده

انجام شده است.  ایرانراستا، تحقیقاتی در داخل و خارج از 
طی پژوهشی، سوسیس  جعفرپورو  هاشمیعنوان مثال به

شده با گوشت ماهی سارم را تولید و پارامترهای فرانکفورتر فرموله
کارگیری که به کردندو بافت آن را بررسی و گزارش  ییایمیشوکیزیف

 یهایژگیوتنها گوشت ماهی سارم در فرموالسیون فرانکفورتر نه
، بلکه موجب بهبود خصوصیات حسی دهدینمبافتی آن را کاهش 

در اغلب پارامترها تفاوت حاصل . نتایج شودمیاین فرآورده 
 توجه با. [2]از گوشت قرمز نداشت حاصلبا سوسیس  یدار یمعن
 قرمز گوشت ترکیب تاثیر بر متمرکزی مطالعه تحقیقات، پیشینه به
 و فیزیکوشیمیایی یهایژگیوبر  ماهی کپور معمولی گوشت با

 به رو نیااز  نشده است. غیرتخمیری حاصله انجام سوسیس حسی
 گوشت و کپور معمولی ماهی سفید ترکیب گوشت رسدیم نظر
 با یاوردهآفر  فرموالسیون سوسیس، در شکل ترکیبی به قرمز
کیفی و خواص حسی مطلوب و زمان ماندگاری  یهایژگیو

 کنندهمصرفسالمت  یارتقاو موجب  کندیم حاصل را مناسب
 ینسبخواهد شد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر جایگزینی 

 یهایژگیوقرمز با گوشت ماهی کپور معمولی بر  گوشت
فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری طی زمان نگهداری 

  در یخچال بود.
  

	هاروشمواد و 
	سوسیس هایتولید نمونه

شده، گلوتن، آرد، کازئین، زده دم و ماهی کپور معمولی تازه سر
سویا، روغن مایع، نشاسته، شیرخشک، یخ، فسفات، نمک، جوز 

ترین نیتریت از مهمهندی، فلفل قرمز، سیر، اسیدآسکوربیک و 
سوسیس بود که همگی از  هاینمونهمواد موجود در فرموالسیون 

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده . شدمعتبر خریداری  هایشرکت
در این پژوهش از نمایندگی شرکت مرک آلمان در ایران خریداری 

ابتدا گوشت سردست گاو و فیله ماهی کپور به شکل منجمد شد. 
طور جداگانه وارد دستگاه کاتر ) و به۱ سیون (جدولمطابق فرموال



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Cyprinus carpio (... ۶۹( یکپور معمول یقرمز با گوشت ماه گوشتینسب ینیگزیاثر جا یبررســـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Journal of Fisheries Science and Technology                                                                                                                          Volume 8, Issue 2, Spring 2019 

. شدنیتریت اضافه  ppm۱۲۰شد. به تمام تیمارهای مورد بررسی، 
یابی به خمیر یکنواخت، عمل کاتریزاسیون به مدت منظور دستبه
بر دقیقه دور  ۳۰۰۰شروع و تا  دور در دقیقه۱۵۰۰ سرعتدقیقه با  ۶

. سپس خمیر سوسیس هموژن توسط دستگاه ُپرکن ادامه داده شد
شد و در اتاق پخت تا رسیدن به دمای  آمیدیپلی هایپوششوارد 
°C۷۲  دقیقه  ۹۰که حدودًا شد در مرکز هندسی محصول نگهداری

 منتقلسریعًا به زیر دوش آب سرد  سوسیس هاینمونهبود. سپس 
 ۱جدول . [2]شدنددر یخچال نگهداری  هاآزمونو تا انجام 

مشخصات تیمارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر را نشان 
  دهد.می

  
  مشخصات تیمارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر )۱جدول 
  (درصد)گوشت ماهی کپور معمولی   (درصد)گوشت قرمز   تیمار به اختصار

۰t	۹۵  ۵  
۱t  ۸۵  ۱۵  
۲t  ۷۵  ۲۵  
۳t  ۶۵  ۳۵  
۴t  ۵۰  ۵۰  
۵t	۳۵  ۶۵  
۶t	۲۵  ۷۵  
۷t	۱۵  ۸۵  
۸t	۵  ۹۵  

  
  چربی ارزیابی میزان

سوسیس براساس استاندارد ملی های نمونهچربی ارزیابی میزان 
گرم از نمونه با تقریب ٣. [5]انجام شد ٧٤٢ایران به شماره 

 آناسیدکلریدریک به  لیترمیلی٥٠وزن و مایر ارلنگرم در یک ٠٠١/٠
و  روی شعله به مدت یک ساعت حرارت داده مایرارلن .شداضافه 
سپس محتویات داخل ارلن به  شد.اضافه نیز آب داغ  لیترمیلی١٥٠

روی شیشه پلیت قرار  بریک کاغذ صافی منتقل و کاغذ صافی 
داده قرار  ١٠٣±C٢° یو به مدت یک ساعت در اتوکالو با دما داده
ها نمونهو  شد در داخل کارتوش قرار دادهکاغذ صافی  در ادامه شد.

. بالن ندله در تماس با حالل قرار گرفتساعت روی شع ٤به مدت 
 ماندهباقیتا حالل گرفت یک ساعت در اتوکالو قرار  طیاستخراج 

 متوالیقدر تکرار شد تا اختالف دو توزین عملیات آن شود.خشک 
، ١استفاده از معادله با . سپس وزن نمونه نباشد %١/٠بیش از 
 2M ،وزن بالن خالی 1M که در آن، روغن محاسبه شد میزان

  وزن نمونه است. Wمجموع وزن بالن و روغن و 
  ١معادله 

10021 

W

MM درصد چربی=  

	
  خاکستر ارزیابی میزان

روش استاندارد ملی ایران شماره  ازخاکستر میزان تعیین برای 
 کورهدر  دقیقه ٢٠ مدت های چینی بهبوته. [6]استفاده شد ۷۴۴

در دسیکاتور قرار  سپسو  حرارت ٥٥٠±C٢٥°با دمای  الکتریکی

 تقریبی دقتبا  آزمایشگاهی ترازویبا توزین آنها و شدند داده 
 دقتبا  آزمایشگاهی نمونه گرم٢تا  ٥/١ انجام شد. گرممیلی١/٠

محتویات تا  داده شدو روی شعله قرار  وزن گرممیلی١/٠ تقریبی
با دمای  الکتریکی کورهدر  نمونه های حاویبوته آن سوزانده شود.

°Cسپس قرار گرفتند.خاکستر سفید رسیدن به تا  ٥٥٠±٢٥ 
شدند و در  خنکبرداشته و در دسیکاتور  کورهاز های چینی بوته
 ٢ معادلهخاکستر براساس  میزان. انجام شدعمل توزین  ادامه

مجموع وزن بوته چینی و نمونه بعد از  1M که در آن محاسبه شد
  وزن نمونه است. Wوزن بوته و  2Mکوره، 

  )٢معادله 

10021 

W

MM

 
  =درصد خاکستر کل

  
  رطوبت ارزیابی میزان
مطابق با استاندارد ملی ، در آون کردنخشکاز روش  بدین منظور،
برابر  سهظرف آزمایش که حاوی  .[7]استفاده شد ۷۴۵ایران شماره 

در اتوکالو با  دقیقه ٣٠به مدت  ،وزن نمونه مورد آزمون شن بود
منظور به ، سپستا خشک شودشد قرار داده  ١٠٣±C٢° دمای
انتقال یافت و بعد با دقت به دسیکاتور کردن و تثبیت وزن، خنک
به ظرف  سوسیس نمونه هر گرم از٥ در ادامه توزین شد. گرمیلیم١

 لیترمیلی٥. شدتوزین  گرمیلیم١دقت  امنتقل و مجددًا ب
ظرف اضافه شد و سپس روی حمام آب در درجه  اتیلیک بهالکل

قرار گرفت تا الکل تبخیر شود. ظرف و محتویات آن  C٨٠°حرارت 
به  در ادامهقرار داده و  ١٠٣±C٢° ساعت در اتوکالو ٢به مدت 

 تا بین دو تکرار تکرار شدعملیات این . منتقل شدنددسیکاتور 
در  شود.مشاهده نوزن نمونه اختالف  %١/٠بیش از  متوالی،
میزان رطوبت از تقسیم وزن نمونه سوسیس، قبل و بعد از  نهایت،
  ی بر وزن اولیه نمونه محاسبه شد.گذار آون

  پروتئین ارزیابی میزان
از روش  ۹۲۴بدین منظور، مطابق با روش استاندارد ملی ایران 

شده در کاغذ صافی با گرم از نمونه آماده٢. [8]کلدال استفاده شد
گرم از ٨اسیدسولفوریک غلیظ و  لیترمیلی٢٠و  وزن١/٠دقت 

مس و سولفات %٥/٣ ،پتاسیمسولفات %٩٦مخلوط کاتالیزور (
اکسیدسلنیوم) به آن افزوده شد. بالن به دستگاه مخصوص  %١/٠

تقطیر ماده . شوندتا مواد آلی هضم هضم کجلدال متصل شد 
محلول . سپس با انجام شد %٢شده با اسیدبوریک هضم

میزان پروتئین  نرمال تیتر و در نهایت ١/٠لفوریک اسیدسو
 ١Vکه در آن، شد محاسبه  ٣ معادلهسوسیس براساس  هاینمونه

 لیترمیلیمقدار  ٢V ،هیدروژن موجوددکلری لیترمیلیمقدار 
 Hو  مقدار نمونه W، شده برای نمونههیدروکسیدسدیم مصرف

  است. رطوبت نمایانگر میزان
  

  )٣معادله 

=میزان پروتئین 
˟ / ˟ / ˟
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                   علوم و فنون شیالتپژوهشی  - نامه علمیفصل

  حسی ارزیابی پارامترهای
برداشته و  گرم٥٠منظور انجام آنالیز حسی از هر تیمار به میزان به

 بهآمده دستبهسپس سوسیس  شد.قرار داده  کنسرخدر دستگاه 
و روغن مایع مخصوص  کنسرخطور یکسان با استفاده از دستگاه 

و در اختیار  شد سرخدقیقه  ٥به مدت  C١٧٠°در دمای  کردنیسرخ
آزمون حسی با استفاده از یک گروه ارزیاب  .گروه ارزیاب قرار گرفت

این افراد نظرات خود را . شدانجام  نفر ١٠دیده متشکل از آموزش
پس از ارزشیابی طعم، بو، بافت، رنگ و پذیرش کلی هر تیمار روی 

با ای نقطه٥که از قبل براساس مقیاس هدونیک  هاییپرسشنامه
  .[2]ثبت کردند ،شده بود اندکی تغییر تهیه

	آنالیز آماری
های حاصل از پژوهش حاضر در سه تکرار و در قالب طرح داده

با آنالیز حاصل نتایج کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل اجرا شد. 
و اختالف مقادیر میانگین در  شدندارزیابی  (ANOVA) واریانس

ارزیابی برای  گرفت.توسط آزمون دانکن مورد آزمون قرار  %۵سطح 
	Excelافزار نرماز ترسیم نمودارها برای و  24	SPSSافزار نرم از

  استفاده شد. 2007
  

  هایافته
افزایش نسبت گوشت ماهی، میزان خاکستر ، با ١مطابق نمودار 

 داریمعنیگوشت گاو، کاهش  %٣٥بیشتر از  هاینسبتویژه در به
دهنده دارابودن امالح معدنی بیشتر گوشت قرمز در یافت که نشان

مقایسه با گوشت ماهی است. باالترین میزان خاکستر متعلق به 
با سایر  داریمعنیگوشت گاو بود که تفاوت  %٩٥تیمار بر پایه 

در تیمارهای بر مقادیر باالتر خاکستر  ).>٠٥/٠pتیمارها داشت (
گوشت گاو مشاهده شد و تفاوت این تیمارها با  %٩٥تا  ٦٥پایه 

). میزان رطوبت با افزایش >٠٥/٠p(دار بود سایر آنها کامالً معنی
دهنده سطوح که نشان پیدا کردنسبت گوشت ماهی، کاهش 

مربوطه یک روز  هایفرموالسیونین رطوبت در گوشت ماهی در یپا
  .)١(نمودار  بعد از تولید است

گوشت ماهی  %٨٥کمترین میزان رطوبت متعلق به تیمار بر پایه 
نداشت  داریمعنیاز این گوشت تفاوت  %٩٥بود که با نسبت 

)٠٥/٠p>(٢٥و  ١٥، ٥های حسی، تیمارهای حاوی . از نظر آزمون% ،
گوشت ماهی، از نظر آماری تفاوت  %٩٥و  ٨٥و  %٦٥تا  ٣٥

داری با هم نداشتند و در عین حال باالترین امتیاز رنگ معنی
گوشت ماهی بود که با  %٦٥تا  ٣٥متعلق به تیمارهای بر پایه 
بین امتیاز طعم ). >٠٥/٠p(داری داشت سایر تیمارها تفاوت معنی

داری وجود گوشت ماهی تفاوت معنی %٥٠تا  ٥تیمارهای بر پایه 
و به عبارتی در تیمارهای  %۵۰اما بعد از نسبت  ،)<٠٥/٠pنداشت (
گوشت ماهی و با افزایش این نسبت، امتیازات  %۹۵تا  ۶۵بر پایه 

طعم تیمارها از نظر قابلیت پذیرش نزد ارزیابان حسی کاسته شد 
	).۲دار (نمو

به  %٦٥به  ٥٠و از  %٣٥به  ٢٥با افزایش نسبت گوشت ماهی از 
داری را های سوسیس افزایش معنیباال، امتیاز قوام (بافت) نمونه

 %٢٥تا  ٥نشان داد. بدین ترتیب، تفاوت بین سه تیمار با نسبت 
این نتیجه در  .)<٠٥/٠pدار نبود (گوشت ماهی از نظر آماری معنی

 %۵۰و  ۶۵گوشت ماهی و به عبارتی  %۵۰و  ۳۵ایه دو تیمار بر پ
  ).<٠٥/٠p(گوشت قرمز گاو نیز برقرار بود 

گوشت ماهی، باالترین امتیاز قوام  %۹۵تا  ۶۵چهار تیمار با نسبت 
داری را نشان دادند که البته بین آنها از نظر آماری تفاوت معنی

تا  ۵با افزایش نسبت گوشت ماهی از  ).<٠٥/٠p(وجود نداشت 
امتیاز پذیرش کلی تیمارها به ترتیب  ،به باال %۶۵و از  ۳۵%

گوشت  %۱۵و  ۵افزایش و کاهش یافت. بین دو تیمار بر پایه 
از این گوشت،  %۹۵و  ۸۵ماهی با هم و نیز دو تیمار حاوی 

 ۳۵تیمارهای بر پایه  .)<٠٥/٠p( داری مشاهده نشدمعنیتفاوت 
پذیرش کلی را کسب کردند  گوشت ماهی، باالترین امتیاز %۶۵تا 

های مذکور در دهنده میزان پذیرش باالی نسبتکه نشان
های سوسیس بود. بین این سه تیمار تفاوت فرموالسیون

)، اما تفاوت آنها با سایر تیمارها <٠٥/٠p(داری وجود نداشت معنی
. در مورد پذیرش کلی نیز همانند )>٠٥/٠p(دار بود کامالً معنی
های باالی گوشت ماهی، کمترین ند بافت، نسبتپارامتری مان

های امتیاز را کسب کردند که دلیل آن ذکر شد. بنابراین نسبت
میانی از هر دو نوع گوشت قرمز و گوشت ماهی، دارای باالترین 

  ).۲امتیاز پذیرش کلی بودند (نمودار 
  

  بحث
شدن رنگ سوسیس تر روشنافزایش نسبت گوشت ماهی موجب 

به حضور مقادیر قابل توجه  توانمیرا آن که یکی از دالیل شد 
رنگدانه هموگلوبین در بافت گوشت گاو نسبت داد و به همین 
دلیل تیمارهای با نسبت باالتر این نوع گوشت، رنگی با روشنایی و 

ناشی از  همچنین این امر ممکن است دادند. ارایهشفافیت کمتر 
ه در اثر اسیدهای تولیدشده ضمن باشد ک هاپروتئیندناتوراسیون 

طور مشهودی ناشی از افزایش قرمزی به. تخمیر القا شده است
مونوکسید نتیجه واکنش نیتروژن در وتشکیل نیتروزومیوگلوبین 

مرتبط  pHیند با کاهش آاین فر  وبا میوگلوبین تولیدشده است 
 شده تغذیه طبیعی محیط که در ماهیانی عضالت رنگ است.
آنها  تجمع و طبیعی کاروتنوئیدهای یابی بهدست علت به باشند،
  .[9]است نارنجی هاماهیچه در

با افزایش نسبت گوشت ماهی در فرموالسیون تیمارها، میزان 
و  ٢٠افزودن  ایدر مطالعهداشت.  داریمعنیپروتئین افزایش 

میزان پروتئین  دارمعنیماهی موجب افزایش سوریمی %٣٠
اما افزودن  ،فرانکفورتر نسبت به نمونه شاهد شد هایسوسیس

ایجاد نکرد. مقادیر  داریمعنیسوریمی از لحاظ آماری تغییر  %١٠
. [10]بود %٧١/١٢تا  ٣٥/١٢در محدوه  مطالعه آنهاشده توسط گزارش

گزارش دادند که درصد  [11]کنیو  دسموندبرخالف این نتایج، 
کنترل نسبت به  شدهپختهفرانکفورتر  هایسوسیسپروتئین 
از قلب گاو بیشتر است که  شدهتهیهحاوی سوریمی  هایسوسیس

کنترل  هایسوسیسدلیل آن را کاهش بیشتر رطوبت طی پخت 
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با افزایش نسبت گوشت ماهی  .ذکر کردند هانمونهنسبت به سایر 
طور های سوسیس تولیدی، میزان چربی بهدر فرموالسیون نمونه

 ترپاییندهنده میزان این نتیجه نشانت. داری کاهش یافمعنی
چربی گوشت ماهی در مقایسه با گوشت گاو است که در 

 [12]و همکاران اوکسوزمختلفی از جمله پژوهش های پژوهش
نشان دادند  [10]و همکاران وارلتزیسعالوه ه است. ب شدهگزارش 

، موجب کاهش مقدار %٣٠ تا ۱که افزودن سوریمی ماهی هیک از 
دلیل این شود. می %۱۵/۳فرانکفورتر تا  هایسوسیسچربی 

ین چربی در سوریمی نسبت به فیله یمقدار پا تواندمیاختالف 
چربی در  ترپایینماهی باشد. قابل ذکر است که از همان بخش 

گوشت ماهی، حجم قابل توجهی مربوط به اسیدهای چرب با 
که  است پروفایل بسیار عالی نظیر اسیدهای چرب چندغیراشباع

 و اولیایی. دهدمیاهمیت مصرف مکرر گوشت ماهی را نشان 
 ایزوله حاوی سوسیس کیفی خواص بررسی در [13]همکاران
 نظر از داریمعنی تفاوت که کردند گزارش ماهیفانوس پروتئین
 که این امر ندارد وجود کنترل نمونه و تیمارها بین چربی میزان
  .9]‐[11بود هاپروتئین ایزوالسیون از ناشی

با تغییر در مقدار گوشت قرمز و  هانمونهاختالف میزان خاکستر 
خاکستر این دو جز  زیاد مربوط به اختالف در احتمال ماهی به
 مراحل به مربوطتواند . همچنین این مساله میبوده است

 باشد. میزان مراحل نیا یط یمعدن مواد شدنشسته و یساز آماده
مختلف متفاوت است.  هایگونهخاکستر در عضله آبزیان در 

مقادیر ترکیب شیمیایی در بدن آبزیان به نوع تغذیه، محیط 
بدون شک  .زندگی، سن و جنس موجود زنده بستگی دارد

ترین دلیل تفاوت ترکیب شیمیایی میزان و نوع غذای دریافتی مهم
این ترکیبات  گیریاندازهتوسط موجود زنده است. همچنین روش 

میزان مطابق نتایج این پژوهش،  .[14]است یثر ومعامل نیز 
، آنبا افزایش تحت تاثیر نسبت گوشت ماهی قرار گرفت و رطوبت 

و  زادههادیدر مطالعه که در تضاد با این نتیجه،  کاهش یافت
، جایگزینی بخشی از گوشت قرمز با فیله ماهی سارم [15]همکاران

زیاد،  احتمالبه  نشد. هافرموالسیونموجب تغییر مقدار رطوبت 
و فیله ماهی  هافرموالسیونکاررفته در رطوبت اولیه گوشت قرمز به

کدام از  که تغییر در هر اندبودهسارم به حدی نزدیک به همدیگر 
در مقدار رطوبت نهایی محصوالت این متغیرها موجب ایجاد تغییر 

بیان  [16]و همکاران پریراو  [4]و همکاران داروس نشده است.
میوفیبریلی  هایپروتئینکردند که افزایش رطوبت و کاهش 

میوزین به دلیل کاهش توانایی امولسیفیکاسیون موجب  ویژهبه
کاهش  [17]همکارانو  هوشوند. میکاهش پیوستگی بافت 

تخمیری در پایان فرآیند  هایسوسیسرطوبت  مقدار دارمعنی
  کردند.تخمیر و به دنبال آن افزایش درصد پروتئین را گزارش 

های بسیار پایین و بسیار باالی های حسی، نسبتاز نظر ارزیاب
س، امتیاز کمتری را های سوسیگوشت ماهی در فرموالسیون

کسب کردند که شاید به ترتیب ناشی از رنگ بسیار روشن و 
های حسی نیز همانند های سوسیس باشد. ارزیابای نمونهقهوه

رنگ را های دارای رنگ قرمز کمکنندگان، سوسیسعموم مصرف
پسندند. رنگ میبیشتر از انواع با رنگ قرمز پررنگ، صورتی یا ِکرم

ارزشیابی حسی، میان  ، طبق[2]جعفرپورو  میهاشدر پژوهش 
فیله  %٥٠تا  سوسیس حاوی صفر هایفرموالسیوناز  یکهیچ

نظر آماری تفاوت  ماهی سارم در پارامترهای مورد بررسی از
 [3]و همکاران کاردوسو در پژوهش وجود نداشت. داریمعنی
حاوی های سوسیس ترین دلیل امتیاز برابر و البته باالی نمونهمهم
کارگیری نسبت باالی گوشت قرمز گوشت ماهی کاد، به %۵۰تا  ۵

ها امتیاز بیشتری را به ها بود که موجب شد ارزیابدر نمونه
های با نسبت گوشت قرمز بیشتر ارایه دهند. با توجه فرموالسیون
های تقریبًا نزدیک به هم گوشت قرمز در تیمارهای حاوی به نسبت

راحتی نتوانستند این تمایز را تشخیص به ها، ارزیاب%۶۵تا  ۹۵
دهند و در نهایت امتیاز تقریباً یکسانی به این پنج تیمار دادند. 
آنالیز آماری و آزمون دانکن نیز این نتیجه را تایید کرد. در این 

 %٢٥نشان دادند که افزودن  [18]و همکاران مورفیراستا، 
فرانکفورتر تاثیر منفی بر  ماهی به فرموالسیون سوسیسسوریمی
و  دسمونداست که  در حالی . اینطعم محصول ندارد و عطر
 قلب از شدهتهیه سوریمی شبه که افزودن کردند گزارش [11]کنی
به غیر  فرانکفورتر هایسوسیس حسی تغییر خصوصیات باعث گاو

  شود.می آبداربودن و از عطر، طعم
گزارش دادند که نوع و میزان ترکیبات  [19]و همکاران هررو

فرموالسیون سوسیس نقش بسیار مهمی در سفتی و قوام این 
 %۹۵تا  ۶۵در مورد قوام، چهار تیمار با نسبت کند. فرآورده ایفا می

گوشت ماهی، باالترین امتیاز را نشان دادند که البته بین آنها از 
این افزایش  البتهداری وجود نداشت. نظر آماری تفاوت معنی

تواند الزامًا دلیلی بر قوام باال یا پایین بافت تیمارها امتیاز نمی
های حسی، این تیمارها مطلوبیت بیشتری باشد، زیرا از نظر ارزیاب

 تمام در کاررفتهچربی به مقدار و ترکیب داشتند. چنانچه
 و ماهیت در تغییر دلیل به احتماالً  باشد، یکسان هافرموالسیون

تاثیر  تحت حدی تا نیز روغن پروتئینی، امولسیفیکاسیون منبع
خواهد  تغییر ها نیزنمونه قوام دلیل این به احتماالً  و قرار گرفته

سوسیس، معیار رسیدگی سوسیس کرد. قوام، سفتی و سختی 
دادن آب عضله و ازدست هایپروتئیندناتوراسیون  است که از

تدریج تجمع پروتئین را القا به، pHکاهش آهسته شود. می ناشی
که شود میپروتئینی  ایتودهکه منجر به تشکیل شبکه  کندمی

با سفتی بافت مرتبط است. با  رد وقابلیت نگهداری آب کمتری دا
همزمان با افزایش نسبت  ،سوسیس هاینمونهپیشرفت تخمیر 

بخش نامحلول، افزایش قابل توجهی را در سختی و قابلیت جویدن 
 pHها با افزایش میزان ترکیب پروتئین .[20]شودمی مشاهده
کند و بر ظرفیت نگهداری آب نیز موثر است. با افزایش تغییر می

ها، ظرفیت نگهداری آب، بافت و نیز قوام محصول قطبیت پروتئین
از نظر  های سوسیس ماهینمونهطور کلی به. [21	,9]یابدبهبود می
شباهت حسی شامل رنگ، طعم، آروما و قوام مختلف  هایویژگی

داشته و در مواردی نظیر قوام، امتیاز  زیادی به سوسیس گوشت
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به همان اندازه که سوسیس  بیشتری را کسب کرده است. بنابراین
گوشت مورد پذیرش در جامعه است، سوسیس ماهی با ترکیب و 

تفاوت که  مورد قبول قرار گیرد، با این تواندمیروش تولیدشده نیز 
عنوان غذای سالمتی باعث بهبود استفاده از گوشت ماهی به
	.وضعیت تغذیه نیز خواهد شد

  

  گیرینتیجه
افزایش نسبت گوشت ماهی، مقدار پروتئین افزایش و میزان با 

های حسی، از چربی، خاکستر و رطوبت کاهش یافت. از نظر آزمون
باالترین امتیاز را گوشت ماهی،  %۶۵تا  ۳۵های نظر رنگ، نسبت

به  %۵۰تا  ۵و  %۳۵تا  ۵های کسب کردند، در حالی که نسبت
ترتیب باالترین امتیاز آروما و طعم را نشان دادند. در مورد قوام، 

گوشت ماهی، باالترین امتیاز را  %۹۵تا  ۶۵تیمارهای با نسبت 
گوشت ماهی  %۶۵تا  ۳۵های داشتند. از نظر پذیرش کلی نسبت

توان گوشت قرمز) باالترین امتیاز را کسب کردند. می %۳۵تا  ۶۵(
های های فیزیکوشیمیایی، نسبتگیری کرد که از نظر ویژگینتیجه

تا  ۳۵های میانی (باالی گوشت ماهی و از جنبه حسی، نسبت
عنوان تیمارهای بهینه برای تولید توانند به) گوشت ماهی می۶۵%

ن میزان مصرف ماهی را در تواانتخاب شوند و به این ترتیب می
  های گوشتی محبوب افزایش داد.فرآورده
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