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 11/21/2332تاریخ پذیرش: 

 های بافتی ژل ویژگی درتخم مرغ  ةپودر سفید تأثیر

 (Cyprinus caprioسوریمی ماهی کپور معمولی )

 

 دون اهلل حاجی حبیب


 دانشگاه تربیت مدرس ،نشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه فرآوری محصوالت شیالتی، داکارشناس ارشد: 
 منابع طبیعی ساری علوم کشاورزی و دانشگاه: سیدعلی جعفرپور 
 دانشگاه تربیت مدرس گروه فرآوری محصوالت شیالتی، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی: مسعود رضایی  

 
 

شوده اآ   و ارآیابی حسوی سووریمی تهیوه    ویسکوآیتههیهداری اب،  ر بافت، ره ، ارفیتدتخم مرغ  سفیدۀسطون مختل   تأثیر
 شودب کامل با ا  مخلوط  به طورو  افزودهبه خمیر سوریمی  درصد 3و  2و  1تخم مرغ در مقادیر  سفیدۀ. شدبررسی  ماهی کپور معمولی

دقیقه حرارت دید تا ژل  13دت به م C°2 ± 13 گیاری شد و در حمام اب گرم در دمای  این ترکی  در روک  سوسی  روک  ،سپ 
هشا  داد افزودهی مورد استفاده خواص کارکردی سوریمی ماهی کپوور معموولی را بهبوود     ها هتایج تجزیه و تحلیل. شودسوریمی تشکیل 

و  شوود  موی شکست منجر بوه بهبوود قودرت ژل سووریمی      ۀپارامترهای هیروی شکست و فاصل درمثبت  تأثیربا  طوری که،به  ببخشد می
 ،بوا وجوود ایون    .یابنود  میافزای   هپیوستیی و االستیسیت مه متعاق  ا  سایر پارامترهای مرتبط با اهالیز پروفیل بافتی ا  اآ قبیل سختی، به

 1بوه سووریمی بوا     ها ارآیاب رابهترین امتیاآ  .شدتخم مرغ باعد کاه  سفیدی ره  ژل سوریمی  ۀکرد  مقادیر باالی پودر سفید اضافه
 .دادهدتخم مرغ  دۀسفی درصد

 
 .ی کارکردیها ویژگی ،تخم مرغ، سوریمی، کپور معمولی سفیدۀپودر  ارآیابی حسی، کلید : واژ ان
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 مقدمه. 2

فیلوه اآ   تهیۀ شاملیا خمیر ماهی  سوریمی تهیۀیند فرا
کورد  گوشوت    چرخ ،گوشت اآگیری  استخوا ماهی، 
حیف چربی، خو ،  ی ا  به منظوروشو شستماهی، 
و در  ی سارکوپالسومی هوا  و سوایر پوروتئین   هوا  اهزیم

کوورد  گوشووت  ی، مخلوووطگیوور ابههایووت فراینوود 
کننده اآ پروتئین مواهی در   شده با مواد محافظت شسته

برابر سرما یا مواد کرایوپروتکتاهوت اآ قبیول سواکارآ،    
فسوفات در درصودهای    سوربیتول و سدیم توری پلوی  

د ی منحصور بوه فور   هوا  . یکی اآ ویژگیاستمشخ  
سوریمی، قابلیوت بواالی تشوکیل ژل پروتئینوی و در     

 Imitatedهتیجه تولید محصوالت مختلو  تقلیودی )  

productsخرچنو ،   بواآوی ی باال هظیور  ها ( با قیمت
کوه در تموامی مووارد     استمییو، اسکالوپ و البستر 

 خووام اسووتفاده شووده اسووت ۀموواد منزلووۀ بووهسوووریمی 
(Martin-Sanchez et al., 2009.)  

وضووع  سووب تولیوود سوووریمی بووه  در ،آهاموورو
توور در خصوووص محوودودیت صووید    قووواهین جوودی 

اآ قبیل مواهی پووالک االسوکا کوه اآ      ،ی ابزیها گوهه
یك  ۀترین منابع تولید سوریمی درج ترین و عمده مهم

ی مواهی  ها توجه به سمت استفاده اآ سایر گوهه است،
 ،نیمنابع پروتئین ب منزلۀ به ،اآ قبیل ماهیا  اب شیرین

پوروری ماهیوا  اب    تولیدات ابوزی جل  شده است. 
 سرعت افزای  یافته است اخیر به های سالشیرین در 

(Luo et al., 2004 )  و اآ اهجا که ارآش تجاری ایون
پایین است و هیز به مقدار موورد هیواآ در    هسبتا  ها گوهه

 ۀتهیوو بوورایتوووا   بنووابراین اآ اههووا موی  هوود،ا دسوترس 
 ,.Martin-Sanchez et al) دکور سووریمی اسوتفاده   

کپور معمولی یك ماهی شاخ  پرورشی در  (.2009
( در ایرا  است. polycultureم )أی کشت توها سیستم

هزار تون   23تولید کل کپور معمولی در ایرا  بی  اآ 
 Fisheries Statistical ofبوده اسوت )  2333در سال 

Iran, 2010 .) 
 و ی کوارکردی هظیور رهو ، بافوت    هوا  ویژگوی 

پوووییرش ههوووایی  درتشوووکیل ژل اآ عوامووول مهوووم 
کننودگا    مصرف اآ سویسوریمی  ۀمحصوالت بر پای

-Hsu and Chiang, 2002; Tablilo) اسوووت
Munizaga and Barbosa-Canovas, 2004; Wo 

and Mao, 2004; Nopinati et al., 2001 اآ اهجوا (ب 
 سووریمی در اسوتفاده اآ منوابع ماهیوا      ۀتهیو  برایکه 

هظیوور کپووور  ،درصوود بوواالیی اآ گوشووت تیوورهحوواوی 
در مقایسه با ماهیا  سفیدگوشوت مشوکالتی    ،معمولی

 علوت اآ جمله محدودیت بواآار اههوا بوه    ، وجود دارد
 تور  بو، رهو  هوامطلوب و تشوکیل ژل ضوعی      ،طعم

(Shimizu et al., 1992،در هتیجه ،)  پوییرش و   بورای
ی بوه  ی بافتی سوریمی، ترکیبوات ها بهبود بیشتر ویژگی

یی جوا  جابوه ی بوافتی و  ها شود تا ویژگی میا  افزوده 
 Tablilo-Munizaga) اب در سوریمی اصالن شوود 

and Barbosa-Canovas, 2004.) 
تخم مرغ باعد افزای  قودرت و اواهر    سفیدۀ

 شوود  تر و سفیدتر ژل ماهی پوالک االسوکا موی   شفاف
(Tablilo-Munizaga and Barbosa-Canovas, 

2004; Martin-Sanchez et al., 2009 )  و بافوت ژل
 ,Chang-Lee et al., 1990; Park) بخشد را بهبود می

اهزیمی پروتئواآی مواهع    ای هباآدارهد منزلۀ بهو ( 1994
شووود کووه در  مووی (Modori) شوودگی ژل هوورم فراینوود

 (.Hunt et al., 2009b) تشوکیل ژل اثور منفوی دارد   
لیزی ی اتوووهووا بووه فعالیووت اساسووا  Modoriفراینوود 

 وابسوته اسوت.   قلیوایی مقواوم بوه حورارت    ی ها اهزیم
Reppond and Babbitt (1993)  هشووا  دادهوود کووه

تخم مرغ بر قدرت ژل سوریمی مواهی   سفیدۀافزود  
گوزارش   Benjakul et al. (2004)افزایود.   می کفشك
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تخووم موورغ   سووفیدۀ درصوود 1دادهوود کووه افووزود   
 Lizardمواهی )  ی ژلی سووریمی مارمولوك  ها ویژگی

fish دهوی افوزای     ( را بدو  توجه به شرایط حورارت
 دهد. می

تخم  سفیدۀپودر  تأثیراتبررسی  برای بنابراین،
خواص کارکردی و ارآیوابی سووریمی مواهی     درمرغ 

ایون   درصود  3و  2و  1سوطون   توأثیر کپور معموولی  
 .  شدافزودهی مطالعه 

 ها مواد و روش. 1
آ باآار مواهی  ماهیا  کپور معمولی که به صورت تاآه ا

طوی هیهوداری در    ،در شهرستا  هور تهیه شده بودهود 
علووم   داهشوکدۀ یخ بوه اآمایشویاه فوراوری شویالت     

دریایی و منابع طبیعی تربیت مدرس در شهرستا  هور 
گورم و   575±82. میواهیین وآ  ماهیوا    نداهتقال یافت
سوریمی  تهیۀبود. فرایند  متر میلی 235±18طول اهها 

در داخوول  Shimizu et al. (1992) مطووابق روش 
اآمایشیاه و به صورت دستی اهجام پییرفت. ماهیوا   

شوکمی، بوه    ۀپو  اآ سورآهی و تخلیو    ،کپور معمولی
گیوری   اسوتخوا   ،صورت دستی فیله و شسوته سوپ   

چورخ   دسوتیاه  بوا کورد  گوشوت    شدهد. فرایند چرخ
اهجوام   متور  میلوی  1صوفحه بوه قطور     مجهز بهگوشت 

شده با اب سورد آیور    شت چرخگرفت. پ  اآ ا  گو
 3بوه   3مرتبه بوا هسوبت    1برای  گراد ساهتی ۀدرج 33

 3 ،مرتبه با اب مقطور سوپ    2اب به گوشت ماهی )
و هر مرتبه برای  درصد 1/3مرتبه با محلول اب همك 

داده شد. گوشت ماهی پو  اآ   وشو شستدقیقه(  35
شد  تنظی  ریخته می ۀدر یك پارچ وشو شستهر بار 
اضافی ا  گرفته شود. پ  اآ ا  شکر به میزا  تا اب 

و سودیم توری    درصد 3، سوربیتول به میزا  درصد 3
شوده   به سوریمی تهیه درصد 1/3فسفات به میزا   پلی

 ,Mulinexاضافه و در یك دستیاه هموز  گوشوت )  

1000W, Made in France)  هدمخلووط شود   با هوم .
ه ابعاد دار ب هایلوهی آی  های کیسهسوریمی در  ،سپ 

بنودی   گرم بسوته  253متر و به مقدار  ساهتی 23×35×2
 ۀدرجوو -38شوود و بووه موودت یووك موواه در دمووای   

 منجمد و هیهداری شد.   گراد ساهتی

   ژلساز آماده. 3.3
 ۀدرجوو -38بعوود اآ یووك موواه هیهووداری در دمووای   

ژل  ۀگووراد، سووری بعوودی اآمووای  یعنووی تهیوو سوواهتی
 بوکو با افوزود  کاما سوریمی یا اصطالحا  ۀدید حرارت
ی ساآ امادهتخم مرغ اهجام پییرفت. برای  ۀسفید پودر

 2×2×2ژل سووریمی، سووریمی منجموود بوه قطعووات    
 5/3مودت   بوه مودت  متر مکعو  خورد شود و     ساهتی

 گوراد(  سواهتی  ۀدرجو  25 ساعت در دمای اتاق )تقریبا 

 درصود  2بوا   ،گشوایی شوودب سوپ     قرار گرفت تا یخ
دقیقه مخلووط و   3همك در یك همز  گوشت حدود 

تنظویم میوزا  رطوبوت     برایو اب یخ هیز  شدهمین 
 شوودمحاسووبه و اضووافه  درصوود 83خمیوور بووه میووزا  

(Jafarpour and Gorczyca, 2009a.)   در این مرحلوه
ی هر تیموار بوه صوورت جداگاهوه اضوافه      ها افزودهی

 33-3دقیقه در دموای   5ساآی بی  اآ  و همین هدشد
 ۀپوودر سوفید   (.Luo et al., 2008) درجه ادامه یافوت 

قووال،  )اق تخووم موورغ اآ شوورکت گوول پووودر گلسووتا  
 3و  2و  1تهیووه و بووه سوووریمی بووه میووزا   گلسووتا (

شاهد فاقد هر گوهه افزودهی  ۀافزوده شد. هموه درصد
 تکرار اهجام پییرفت. 1بود و تمامی تیمارها در 

پخووت، خمیوور سوووریمی در    ۀمرحلوو بوورای
متور و قطور    سواهتی  23ی سوسی  بوا طوول   ها پوش 
متر پر شدهد و هر دو طرف اهتهوایی   ساهتی 8/2داخلی 
اورد   دسوت  هی سوسی  بسته شد. بورای بو  ها پوش 
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در دمای پوایین   ها (، پوش Setting) یابی شرایط قوام
 38مدت یك ش  ) به مدت (گراد ساهتی درجۀ 3-8)

برای پختن  ها  ساعت( در یخچال قرار گرفتند. پوش 
دقیقه در معرض بخار با دموای   13مدت  سوریمی، به

 قرار گرفتند. پ  اآ ا  فوورا   گراد ساهتی ۀدرج 2±13
بیشتر گرموا روی بافوت    تأثیرتوق   برای ،را ها هموهه

دقیقوه در   35شده )کامابوکو(، به مودت   سوریمی پخته
توا   هود ( قرار دادگراد ساهتی درجۀ 3اب خنك )حدود 

 گوراد  سواهتی  درجوۀ  33دمای ژل سوریمی به حودود  
، ژل سوریمی خارج ها شد  هموهه خنك برسد. پ  اآ

اهوالیز خصوصویات    بورای توا   شود  و به یخچال منتقل
و ( Jafarpour and Gorczyca, 2009b) بوووافتی

-Tabilo-Munizaga and Barbosa) سونج  رهیوی  

Canovas, 2004 )و  ودبووه ابعوواد الآم بوورش داده شوو
 خصوصیات مورد هظر بررسی شود.

 آنا یز خصوصیات اافتی. 3.3
 (Puncture test) تست نفوذ .2.2.1

 (2009a) ۀشود  تست هفووذ بور اسواس روش اسوتفاده    
Jafarpour and Gorczyca  اهجووام شوود. بوورای ایوون

در یخچوال،   هوا  ساعت پ  اآ هیهداری ژل 23منظور 
یی بوا طوول   ها و به تکه هداهها را اآ یخچال خارج کرد

مودت   بوه و  داده برش ترم میلی 28و قطر  متر میلی 25
دسوتیاه اهوالیز    باساعت در دمای اتاق قرار دادهد تا  3

 (Stable Micro-system, TAXT2, UK) بووافتی
 5کروی و قطور   پراب با سر با . دستیاهشوهدارآیابی 

اآ جن  فوالد ضد آه  تجهیز شد و میوزا    متر میلی
 33( یوا  Nهیووتن )  3/3 پراب دسوتیاه  باهیروی وارده 

در دقیقه تنظیم  متر میلی 83و سرعت هفوذ ا  هیز گرم 
 ۀشد. میزا  هیروی شکست بور حسو  گورم و فاصول    

در این اآمای  تعیین شود   متر میلیشکست بر حس  

و پارامتر استحکام ژل بر مبنای این دو پارامتر محاسبه 
تکرار در هور   1محاسبات بر اساس میاهیین  همۀ. شد

 تیمار بود.
  (3فرمول )

Gel strength = breaking force (g) × breaking 
distance (mm)    

 Texture) آزمااش آ آنااشپرو یل براا   شباات. 2.2.2

Profile Analysis, TPA) 

بوور اسوواس روش  اهووالیز پروفیوول بافووت   اآمووای  
 Jafarpour and Gorczyca (2009b) ۀشود  توصوی  

یی اآ ژل هوا  اهجام پوییرفت. در ایون اآموای  هموهوه    
متور در   میلوی  25شده با ارتفواع و قطور    سوریمی پخته

و  متر میلی 53یك پراب الومینیومی با قطر  بادستیاه، 
 3گرم و سورعت   33یا  N  3/3هیروی وارده به میزا  

در ثاهیه، به صوورت رفوت و برگشوتی در دو     متر میلی
االستیسیته، چسوبندگی و   مرحله فشرده شدهد. سختی،

ی هوا  ده اآ فواکتور شو  پیوستیی ژل سوریمی پخته مه به
محاسوبات بور    هموۀ  مورد سنج  این اآمای  بودهد.

 تکرار در هر تیمار بود. 1اساس میاهیین 

 تست   سکوز ته. 2.2.3
اآ هور   شوده  گرم سوریمی اهجموادآدایی  331در ابتدا 
هیز به ا  اضوافه شوده    تخم مرغ ۀپودر سفیدتیمار که 
 درصوود 5/1لیتوور محلووول همکووی  میلووی 857بووود بووا 

همووژ    بوه صوورت   دقیقوه  8ریدسدیم بوه مودت   کل
در دمای اتاق قورار   دقیقه 33به مدت  ،سپ  مدهددرا

. در ههایت ویسکوآیته با استفاده اآ دستیاه هدداده شد
 rps3 و دور  º C33ویسووکومتر بروکفیلوود در دمووای 

 (.Lanier, 1992) محاسبه شد
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 گرلي سفردي رنگ اندازه .2.2.4

و قطور   متور  میلی 25به طول  اه برای این منظور هموهه
سونج   برش داده شدهد و با دسوتیاه رهو    متر میلی 28

و فاکتورهوای روشونایی    شدهدارآیابی  RT450هاهتر 
L*،b*   و a* که  هدگیری شد اهداآهa*  فاکتور قرمزی

( توا قرموز ) ( متذیور    -و اآ سوبز )  اسوت ره  هموهه 
-فاکتور آردی ره  هموهه است و اآ ابی ) *bاست، 

فاکتور روشنایی رهو    L *و  است( تا آرد ) ( متذیر 
متذیور اسوت. سوفیدی     333و اآ صفر توا   استهموهه 
 ,Park) بور اسواس فرموول آیور     (Whiteness) ره 

 محاسبه شد. (1994
  *Whiteness = L*-3b(                    2) لفرمو

 ظلبرت نگهداري آب .2.2.5
اآ دسوتیاه   با اسوتفاده  (WHC) ارفیت هیهداری اب

و بور اسواس     GS-15R مودل  Beckman ساهتریفیوژ 
اهجوام پوییرفت.    Himonidess et al. (1999)روش 

تووراآوی  بوواگوورم هموهووه  5 هخسووتبوودین جهووت، 
عودد کابوی صوافی     2 و شد توآیناآمایشیاهی دقیق 
عدد  2گرم هموهه در داخل  5 سپ ، هیز توآین شدهد.
ه دور هموهوه  و کابی صافی بو  گرفتکابی صافی قرار 

پالستیکی  ۀ. کابی صافی و هموهه داخل لولشدپیچیده 
و دسوتیاه   نددار قرار گرفت یخچال ساهتریفیوژو داخل 
دقیقوه در   13دور در دقیقه و مدت آموا    1833روی 
تنظیم شد. در پایوا ، هموهوه    گراد ساهتی درجۀ 8دمای 

و با پون    شدبیرو  اورده شد و کابی اآ دور ا  باآ 
هم کابی و هوم هموهوه    ،سپ  جدا شداآ کابی  هموهه
 WHCجداگاهه وآ  و اآ طریوق فرموول آیور     به طور
 .شدهدمحاسبه 
         WHC g/kg = [ (1- Mw/Ms)1000] (1فرمول )

Ms ب= وآ  ابتدایی هموهه به گرم 

= Mw شده اآ هموهه بوه گورم بعود اآ     وآ  اب خارج
  .کرد ساهتریفیوژ

 ارز ش ی حسی .2.2.6

و بور اسواس    هودوهیك ارآیابی حسوی اآ روش   ایبر
Runglerdkriangkrai et al. (2008)  و با اهدکی تذییر

هفوور افووراد   35تسووت پنوول اآ   بوورایاسووتفاده شوود.  
آ  بوا   8مورد و   1هدیده استفاده شد که شامل  اموآش

اآ  هوا  سال بودهد. افراد به ویژگی 25±1میاهیین سنی 
ی مووورد هووا یویژگوودادهوودب  مووی امتیوواآ 1صووفر تووا 

گیری شامل ره ، بو، طعم، بافوت و محبوبیوت    اهداآه
دقیقه بوود و در   33بین هر ارآیابی  ۀ. فاصلهدکلی بود

مورد طعم پ  اآ هر بار ارآیابی دها  بوا یوك لیووا     
 شد.   میاب شسته 

 تجزیه و تحلیل آمار . 1.3

  SPSSافوزار  هورم اسوتفاده اآ   با ها تجزیه و تحلیل داده
اآ  هخسوت رت گرفت. بورای ایون کوار    صو 37 ۀهسخ

 اآمووو  ۀبووه وسوویل هووا بووود  یووا هبووود  داده هرمووال

 د. درشو ف اطمینوا  حاصول   واسومیره  -کولموگروف
 ی پارامتریوك  هوا  اآ اآمو  ها بود  داده صورت هرمال

one way ANOVA وLSD  هوا  میاهیین ۀبرای مقایس 
ارآیوابی حسوی اآ اآموو      یها استفاده شد. برای داده

 استفاده شد. U test Mann-Withneyرامتریك بیرپا

 نتایج و بحث. 2 
 آنا یز خصوصیات اافتی. 1.3
 (Puncture test) تست نفوذ .3.1.1

  پوودر  کورد  اثر اضافهمقادیر حاصل اآ تست هفوذ در 
در  تخم مرغ به سوریمی ماهی کپوور معموولی   ۀسفید

هشا  داده شده است. هتایج اهوالیز واریواه     3جدول 
 ۀپودر سوفید  بیاهیر این امر است که افزود  رفهط یك
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ژل  اسوتحکام ر د( P>35/3ی )دار معنوی اثر  تخم مرغ
و بوا   داردسوریمی تولیدشده اآ ماهی کپوور معموولی   

افزای  بلظت افزودهی، هوم هیوروی شکسوت و هوم     
 .یابد میشکست افزای   ۀفاصل

 

 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفیدلف درصدهای مختن کرد اثر اضافهنفوذ در  نتایج تست .1جدول 

 (g×mm) قدرت ژل (mm)فاصلۀ شیس)  (g) نیروی شیس)  ییمار
CON 

EW 3% 
EW 2% 
EW 1% 

71/382±32/33 c 
31/258 ±37/33b 

82/275 ±11/23a 
22/138±33/38a 

18/8±28/3c 
38/7±88/3b 
37/8±13/3a 
23/1±33/3a 

83/3388±37/22c 
33/3133±11/31b 
38/2273±58/33b 
82/2811±31/35a 
 (;n Mean ± Standard Deviation= 1اهحراف معیار ) ±میاهیین 

Con ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White ) 
 ست.درصد ا 15در تیمارهای مختل  در سطح  ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 

 

 Texture)آزمااش آ آنااشپرو یل براا   ااشبتی  .3.1.2

Profile Analysis, TPA) 
اثور  در  اهالیز پروفیول بوافتی   اآمای مقادیر حاصل اآ 

تخم مرغ به سووریمی مواهی    ۀ  پودر سفیدکرد اضافه
هشا  داده شده است. هتایج  2در جدول  کپور معمولی

تیموار  در  کوه است  ا بیاهیر  طرفه یكاهالیز واریاه  
تخم مرغ، هور سوه سوطح افزودهوی دارای اثور       سفیدۀ
ر پارامتر سختی و سایر پارامترهای پروفیول  د دار معنی

بووافتی ژل سوووریمی تولیدشووده بودهوود و بووا افووزای  
 یافوت  موی بلظت افزودهوی، میوزا  اههوا هیوز افوزای       

(35/3<P در خصووووص مقووودار عوووددی پوووارامتر .)
ایون   ۀسوب کوه چوو  محا   شایا  ذکر است ،چسبندگی

پارامتر بر مبنای سطح آیر منحنی ایجادشده در فضای 
عوددی ا  منفوی    ۀهمایو  بنابراین، است Xپایین محور 

بوا   تور  بزرگاما این بدین معنی هیست که اعداد  ،است
منفوی اآ چسوبندگی کمتوری هسوبت بوه اعوداد        ۀهمای

 بلکوه کوامال    ،تور بوه عودد صوفر برخوردارهود      هزدیك
بندگی سووریمی در بلظوت   چسو  بنوابراین،  بعکو   هب
تخووم موورغ دارای بیشووترین مقوودار   سووفیدۀ درصوود1
 ( بود.-58/3( هسبت به شاهد )-33/3)

 

 مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی تخم ۀپودر سفید درصدهای مختلف نکرد اثر اضافهدر  آنالیز پروفیل بافتی نتایج آزمایش .2جدول 

 االتتیسیته (N/s) چسبیدگ  پیوتتگ  هم به (N)تخت   ییمار
CON 

EW 3% 
EW 2% 
EW 1% 

31/27±33/3c 
31/17±35/3b 
52/33±18/3b 
28/33±22/3a 

83/3±33/3c 
73/3±33/3b 
71/3±33/3b 
75/3±33/3a 

58/3-±38/3c 
81/3-±32/3b 
18/3-±33/3b 
33/3-±33/3a 

18/3±33/3b     
18/3±33/3a 
11/3±33/3a 
11/3±33/3a 

 (;n Mean ± Standard Deviation= 1اهحراف معیار ) ±میاهیین 
CON ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White) 

 درصد است. 15در تیمارهای مختل  در سطح  ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 
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 تست   سکوز ته .3.1.3

  کورد  افهاثر اضدر  ویسکوآیتهمقادیر حاصل اآ تست 
 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفید
هشووا  داده شووده اسووت. هتووایج اهووالیز   1در جوودول 
ر دافزودهوی   این است که ا بیاهیر  طرفه یكواریاه  

تولیدشده اآ مواهی کپوور معموولی دارای     ۀویسکوآیت
هتایج هشا  داد که  .(P>35/3) دار بودهد معنی تأثیرات

با افزای  بلظت افزودهوی،   ،تخم مرغ سفیدۀدر تیمار 
 افزای  یافت.  ویسکوآیته

 

 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفید درصدهای مختلف نکرد اثر اضافهتست ویسکوزیته در  نتایج .0جدول 

 (Pa.s)ویسیوزیته  ییمار
CON 31/2583±32/37c 

3 % EW 38/1388±83/31b 
2 % EW 28/1823±11/37b 
 1 % EW 31/1135±27/33a 

 (;n Mean ± Standard Deviation= 1اهحراف معیار ) ±میاهیین 
Con ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White ) 

 درصد است. 15در تیمارهای مختل  در سطح  ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 
 

 (Colorimetery test) ي رنگگرل اندازه .3.1.4
  کورد  اثر اضافهسنجی در  مقادیر حاصل اآ تست ره 

 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفید
هشووا  داده شووده اسووت. هتووایج اهووالیز   3در جوودول 
ر د هوا  است کوه افزودهوی   ا بیاهیر  طرفه یكواریاه  
ی کپوور  ی ره  سوریمی تولیدشوده اآ مواه  ها ویژگی

(. P>35/3) دار بودهوود معنووی تووأثیراتمعمووولی دارای 
تخم مورغ هور سوه     سفیدۀهتایج هشا  داد که در تیمار 

ی دو پووارامتر ئووجز میووزا  افزودهووی سووب  افووزای  
 ،هدشود ره  سووریمی   (*b)و آردی  (*L)روشنایی 

اما اآ اهجا که پوارامتر سوفیدی رهو  حاصول تفریوق      
 ،بنابراین است (*3b)مقدار روشنایی در مقدار عددی 

و در  شود ی با تیمار شاهد مشواهده  دار معنیاختالف 
تخووم موورغ  سووفیدۀ درصوود 3ایوون بووین تیمووار دارای 

 بیشترین میزا  سفیدی را ایجاد کرد.

 

 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفیددرصدهای مخلتف ن کرد اثر اضافهگیری رنگ در  اندازه نتایج آزمایش .4جدول 

 L* b* L*-3b* (whiteness) ییمار

Con 38/72±81/3b 58/5±25/3a 23/55±18/3b 
Ew 3% 81/71±33/3a 37/3±72/3b 82/83±18/3a 
Ew2% 35/71±72/3a 18/3±28/3b 37/83±33/3a 
Ew1% 38/71±83/3a 82/3±13/3b 21/51±82/3a 

 (;n Mean ± Standard Deviation= 1اهحراف معیار ) ±میاهیین 
Con ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White) 

 L*  ، فاکتور روشنایی رهb*  فاکتور ره  ابی وL*-3b* فاکتور سفیدی ره  سوریمی 
 درصد است. 15در تیمارهای مختل  در سطح  ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 



122 
   مرغ در ویژگی بافتی ژل سوریمی ماهی کپور معمولی تأثیر پودر سفیدة تخم  
 
 )WHC(نگهداري آب ظلبرت  .3.1.5

اثر مقادیر حاصل اآ اآمای  ارفیت هیهداری اب در 
تخم مرغ به سووریمی مواهی    ۀ  پودر سفیدکرد اضافه

هشا  داده شده است. هتایج  5 در جدول کپور معمولی
 ها است که افزودهی ا بیاهیر  طرفه یكاهالیز واریاه  

تولیدشده اآ مواهی   سوریمی ر ارفیت هیهداری ابد
 دار بودهووود معنوووی توووأثیراتعموووولی دارای کپوووور م

(35/3<P  هتایج هشا  داد که در تیموار .) تخوم   سوفیدۀ
دار بودهود و   مرغ هر سه میزا  افزودهی دارای اثر معنی

با افوزای  بلظوت افزودهوی، ارفیوت هیهوداری اب      
 1سووریمی در میوزا     ،که یبه طوریافت  میافزای  
رفیوت  تخوم مورغ دارای بیشوترین ا    سفیدۀاآ  درصد

 هیهداری اب بود.

 

 مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی تخم ۀپودر سفیددرصدهای مختلف ن کرد اثر اضافهدر  ظرفیت نگهداری آب نتایج آزمایش .5جدول 

 ظرفی) نگهداری آب  %( ییمار
Con 
 
EW 3% 

83/75±82/3c 
18/83±13/3b 

EW2% 27/88±83/3a 
EW1% 73/12±33/3a 

 (;n Mean ± Standard Deviation=1معیار )اهحراف  ±میاهیین 
Con ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White) 

 درصد است. 15در تیمارهای مختل  در سطح  ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 
 

 هد نرک ل اسشس ر ش  ارز ش ی حسی .3.1.6

اصل اآ ارآیابی حسی )ره ، بو، طعم، بافت مقادیر ح
تخوم   ۀ  پودر سفیدکرد اثر اضافهو محبوبیت کلی( در 

 8در جودول   مرغ به سووریمی مواهی کپوور معموولی    
اسوت   ا بیاهیر  ها تیمار ۀهشا  داده شده است. مقایس

ی حسووی سوووریمی هووا ر ویژگووید هووا کووه افزودهووی
 تتووأثیراتولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی دارای  

 .(P>35/3دار بودهد ) معنی
سفیدی ره  هتایج هشا  داد کوه در   اآمای  در
تخم مرغ هر سه میزا  افزودهی دارای اثر  سفیدۀتیمار 
 ها بودهد و با افزای  بلظت افزودهی، ارآیاب دار معنی

. هور  دادهود  موی گزارش  راکاه  شدت سفیدی ره  
ر بوووی د دار معنوویسووه میووزا  افزودهووی دارای اثوور   

 2ی دارای هوا  یمی کپور معمولی بودهد. سووریمی سور

ای برابور اآ   تخم مورغ هموره   سفیدۀ درصد 3و  درصد
 درصود  1 افوزود  اموا   دریافت کردهود،  ها هظر ارآیاب

ر بووی سووریمی   د را تخم مورغ بیشوترین اثور    سفیدۀ
 سوفیدۀ هتایج هشا  داد که در تیموار   مچنین،ه داشتب

ر طعم د یدار عنیمتخم مرغ هر سه میزا  افزودهی اثر 
و بوا افوزای  بلظوت     داشوتند سوریمی کپور معمولی 

افوزای    هوا  ارآیواب  ۀشد افزودهی، امتیاآ طعم سنجیده
یافت. در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میوزا  افزودهوی    می

ر بافت سووریمی کپوور معموولی    د دار معنیدارای اثر 
بودهوود و بووا افووزای  بلظووت افزودهووی، امتیوواآ بافووت 

یافوت. بوا افوزای      موی افزای   ها ارآیاب ۀشد سنجیده
ۀ شود  بلظت افزودهی، امتیاآ محبوبیت کلوی هموره داده  

سوریمی در  ،که یبه طور بیافت میافزای   ها ارآیاب
تخم مرغ، بیشترین محبوبیت  سفیدۀاآ  درصد 1میزا  

 داشت. ها کلی را در بین این افزودهی
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 تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی ۀپودر سفیددرصدهای مختلف ن کرد ر اضافهاثدر  ارزیابی حسی نتایج آزمایش .6جدول 

 کل  محبوبی) باف) طعم بو تفیدی رنگ ییمار

CON 3/7±8/3c 5/8±7/3c 7/8±1/3c 8/8±8/3d 8/8±3/3d 
EW3% 8/7±3/3b 1/8±8/3b 8/8±3/3a 2/7±1/3c 1/7±3/3c 
EW2% 8/1±1/3a 1/8±3/3b 2/7±3/3b 3/7±3/3b 5/7±3/3b 
EW1% 8/7±3/3a 3/7±1/3a 8/7±1/3a  8/7±8/3a 1/7±3/3a 

 (;n Mean ± Standard Deviation= 1اهحراف معیار ) ±میاهیین 
Con ( شاهد =Control ،)EW  =سفیدۀ ( تخم مرغEgg White ) 

 درصد است. 15مارهای مختل  در سطح در تی ها دار بین میاهیین وجود تفاوت معنی ۀدهند حروف باالهوی  متفاوت در هر ستو  هشا 
 

 گیری نتیجهبحث و . 4
 آنا یز خصوصیات اافتی. 4.3
 (Puncture testنفوذ ) تست .4.1.1

 شود میبعدی پروتئین ایجاد  سه ۀژل سوریمی اآ شبک
 ,Jiang)اآ اکتومیوآین تشکیل شوده اسوت    اساسا که 

ی مواهی در  هوا  پوروتئین  اآ سووی تشکیل ژل  (.2000
ترین گام در ایجاد یك بافت مورد  ریمی مهمخمیر سو

 اسوت پسند در بسیاری اآ محصوالت بیاهای دریایی 
(Harper et al., 1978; Hamada and Inamasu, 

1983; Camou et al., 1989)  و اسوووتحکام ژل
افزود  ترکیبات مختل  افوزای    باتواهد  میسوریمی 

 (.Martin-Sanchez et al., 2009) یابد
تخم  ۀ  پودر سفیدکرد اضافه ،حاضر در تحقیق

دارای تفواوت  مرغ در درصدهای مختل  به سوریمی 
ی با تیمار شاهد در خصوص میزا  اثرگیاری دار معنی

ر خصوصیات بافتی ژل سوریمی بود. هر سه میوزا   د
تخوم   سوفیدۀ ( در تیموار  درصود  3و  2و  1افزودهی )

خصوصویات کیفوی بافوت     در دار معنیمرغ دارای اثر 
راورده بودهود و بوا افوزای  بلظوت افزودهوی، هوم       ف

یافت  میشکست افزای   فاصلۀهیروی شکست و هم 
ژل  ۀشوود اسووتحکام بافووت ایجادشوود  موویکووه سووب  

تواهود بوه    موی  احتماال  و اینسوریمی هیز افزای  یابد 
 (ibid) تخوم مورغ   سوفیدۀ هق  باآدارهیی پروتئواآی  

خوم مورغ،   ت ۀبا افزود  سوفید  ،مرتبط باشدب به عبارتی
کننده بخ  فعال پوروتئین میووآین    های تخری  اهزیم

دسوتخوش  را  (MHC)سنیین میووآین   ۀبه هام آهجیر
دهوی   حورارت  ۀو در مرحلو  کننود  مییرات کمتری یتذ

قادر به اتصال مجدد به یکودییر و پوروتئین اکتوین و    
و بوا افوزای     اهود  تشکیل مقادیر باالتری اکتومیووآین 

ر داثور ا    درصود  1به  درصد 3مقدار این افزودهی اآ 
یابوود. هتووایج بووا    اسووتحکام ژل هیووز افووزای  مووی   

که هشا  دادهد   Rippond and Babbitt (1993)ۀهتیج
تخم مرغ باعود افوزای  اسوتحکام ژل     سفیدۀافزود  

شووود و هیووز هتووایج  موویدر سوووریمی موواهی فالهوودر 
Benjakul et al. (2004)      که گوزارش دادهود افوزود

بودو  توجوه بوه     درصود  1غ به میوزا   تخم مر سفیدۀ
شوورایط حرارتووی سووب  افووزای  اسووتحکام ژل در    

( Lizard fishمواهی )  مارمولوك شوده اآ   سوریمی تهیه
 شود، مطابقت دارد. می

مقایسه بین تیمارها هشا  داد که بهترین اثور در  
تخوم   سوفیدۀ  درصود  1افوزود    باقدرت ژل  افزای 

دهوی   حورارت مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی و 
 شود. میدقیقه ایجاد  13به مدت  C13°ا  در دمای 
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 Texture)آنااشپرو یل براا   ااشبتی آزمااش آ  .4.1.2

Profile Analysis, TPA) 
شامل فشرد  تکوراری هموهوه بوین دو     TPA اآمای 
و در این فرایند مقوادیر هیورو در    استمواآی  ۀصفح

شا  هد. هتایج این تحقیق هشو برابر تذییر شکل ثبت می
تخووم موورغ هوور سووه میووزا   سووفیدۀداد کووه در تیمووار 

ر ویژگووی سووختی سوووریمی د دار معنوویافزودهووی اثوور 
داشتند و با افزای  بلظت این افزودهی، میزا  سوختی  

سوریمی در میوزا    ،که یبه طوریافت  میهیز افزای  
. را داشوت تخم مرغ بیشوترین اثور    سفیدۀاآ  درصد 1

ی و االستیسویته یوا   پیوسوتیی، چسوبندگ   مهو  مقادیر به
ی بوا تیموار شواهد و بوا     دار معنی به طورکشساهی هیز 

و بووا افووزای  میووزا   هووددییر دارای اخووتالف بودیکوو
 1در بلظوت   و مجوددا   نود یافت موی افزودهی، افوزای   

. هود تخم مرغ دارای بیشترین مقودار بود  سفیدۀ درصد
تخوم مورغ در    ۀاین امر بدین معناست که وجود سفید

 ،پروتئینوی  ۀسوریمی باعد تقویت شبکترکی  خمیر 
و افزای  تراکم  MHCاآ طریق جلوگیری اآ تخری  
 ه است.شد ،پیوهدهای متقاطع اکتومیوآین
Hunt et al. (2009b)   بیا  داشتند که با توجوه

تخم مورغ بوه سووریمی مواهی      سفیدۀبه آما  افزود  
 1ماه پ  اآ اهجماد(، افزود   32سفید اقیاهوس ارام )

ی سواآ  امواده تخم مرغ طوی   سفیدۀ درصد 2تا  درصد
 بوه طوور  ژل در مقایسه با افزود  ا  پی  اآ اهجمواد  

ی مقووادیر هیووروی شکسووت و تذییوور شووکل دار معنووی
شووده را بهبووود   ی پختووههووا شکسووت( ژل ۀ)فاصوول

 بخشید. می
Barbosa-Canovas (2004) and Tabilo-

Munizaga  3تخووم موورغ ) سووفیدۀهشووا  دادهوود کووه 
 را پیوستیی بیشتری هم ی، چسبندگی و به( سختدرصد

(، در ژل درصود  3) سوی  آمینوی   ۀهسبت بوه هشاسوت  
 Hamannسوریمی االسکا پوالک اآ خود بوروآ داد.  

et al. (1990) و Morrissey et al. (1993) 
بور هقو  باآدارهودگی اآ      Seymour et al. (1997)و

تخوم   سوفیدۀ پودر سی  آمینی و  باتخری  پروتئینی 
و هیووز افووزای  اسووتحکام ژل سوووریمی صووحه  موورغ 

 گیاشتند.

 تست   سکوز ته .4.1.3
سوریمی ماهی بوه عوامول مختلفوی هظیور      ۀویسکوآیت

ی پروتئینووی هووا رطوبووت، همووك، هشاسووته و افزودهووی
پروتئین مواهی ارتبواط    ۀویسکوآیتبستیی دارد. میزا  

هزدیکی با ماهیت پوروتئین دارد و خوواص تولیود ژل    
اسوت  ا  د. تحقیق حاضر بیواهیر  کن می ثرأماهی را مت
 ۀر میزا  ویسکوآیتد تخم مرغ ۀد  پودر سفیدکه افزو

 تووأثیراتتولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی دارای  
تخم مرغ هر  سفیدۀدر تیمار  .(P>35/3) بود دار معنی

ر ویسوکوآیته  د دار معنوی سه میزا  افزودهی دارای اثر 
 یسووکوآیتهوبودهوود و بووا افووزای  بلظووت افزودهووی، 

 1سووریمی در میوزا     ،که یبه طوریافت  میافزای  
 تخووم موورغ دارای بیشووترین اثوور   سووفیدۀاآ  درصوود

 بود.  ویسکوآیته
بین تیمارها هشا  داد که بهترین اثور در   ۀمقایس
تخوم مورغ بوه     سوفیدۀ  درصد 1افزود   با ویسکوآیته

در  شوود. موویسوووریمی موواهی کپووور معمووولی ایجوواد 
که هتایج تست ویسکوآیته  کرد تگفتوا   می ،مجموع
بووا هتووایج  (2R=11/3) بسووتیی بسوویار بوواالیی  اآ هووم
ی بوافتی ژل  هوا  ی فیزیکوی بوراورد ویژگوی   هوا  تست

 .استبرخوردار  ها سوریمی حاوی افزودهی

 (Colorimetery test) ي رنگگرل اندازه .4.1.4

ر باآارپسوندی  د ماثرسفیدی ره  سوریمی اآ عوامل 
کنندگا   مصرف اآ سویمحصول و پییرش و اهتخاب 

، مودت آموا    وشوو  شسوت ۀ . سوفیدی بوه هحوو   است



122 
 136تا  183، از صفحة 2331، پاییز 3، شمارة 66نشریة شیالت، مجلة منابع طبیعی ایران، دورة  
 

شده به سوریمی بسوتیی   و ترکیبات اضافه وشو شست
تخم مرغ هر سه میزا  افزودهوی   سفیدۀدارد. در تیمار 
سوفیدی رهو  سووریمی    در  دار معنوی سب  افوزای   

. با افزای  مقدار افزودهی تمایل ره  سووریمی  شدهد
داد و در اثور   میکاه  هشا   (*b)د به سمت ره  آر

مجوزا،   بوه طوور  هر سوه سوطح افزودهوی     کرد  اضافه
، مقادیری کمتر اآ تیمار شواهد بوروآ   b*valueپارامتر 

ا  افزای  مقدار پوارامتر سوفیدی رهو      ۀداد که هتیج
سوریمی حاصله بود. میزا  سفیدی ایجادشده در هور  

موار شواهد   ی بواالتر اآ تی دار معنی به طورسه افزودهی 
 ۀپودر سفید درصد 3ار حاوی مسفیدی تی اهکه. با بود

گوهوه   اموا هویچ   ،تخم مرغ باالتر اآ سایر تیمارهوا بوود  
ی بین تیمارهای حواوی درصودهای   دار معنیاختالف 

تخم مرغ در خصوص رهو  ژل   ۀمختل  پودر سفید
 .Benjakul et al. شود شوده مشواهده ه   سوریمی تهیه

غ بر سفیدی ره  سوریمی تخم مر سفیدۀاثر  (2004)
 درصود  3 و 2و  1 هوای  بلظوت مواهی را در   مارمولك

 3بررسی کردهد و گزارش دادهد کوه سووریمی دارای   
تخم مرغ سوب  سفیدترشود  محصوول     سفیدۀ درصد
تخوم   سفیدۀاثر سه هوع  Hunt et al. (2009)شود.  می

 درویوژه و موایع( را    ۀشود  شوده، خشوك   مرغ )خشك
یمی مواهی االسوکا پووالک    ویژگی سفیدی ره  سور

 5/3بررسی کردهود و هشوا  دادهود کوه سووریمی بوا       
تخم مرغ ویوژه دارای سوفیدترین رهو      سفیدۀ درصد
 بود. 

برای دسوتیابی  بین تیمارها هشا  داد که  ۀمقایس
 فقوط ، بهبود روشنایی ره  سوریمیبهترین اثر در به 

تخم مرغ به سووریمی مواهی    سفیدۀ درصد 3افزود  
ایون افزودهوی    ،همچنوین  .اسوت کوافی  لی کپور معمو

بهترین اثر در کاه  ره  آرد را هیوز هشوا  داد و در   
 ا  ایجاد شد. بامجموع سفیدترین ره  سوریمی 

 )WHC( ظلبرت نگهداري آب .4.1.5
ارفیت هیهوداری اب بوه حوداکثر میوزا  ابوی گفتوه       

تواهنود در فرموالسویو  بویایی     موی که موواد   شود می
 (.Quinn and Paton, 1979) ندجیب و هیهداری کن

تخم مرغ هر سه میزا  افزودهی دارای  سفیدۀدر تیمار 
بودهوود و بوا افووزای  بلظوت افزودهووی،    دار معنوی اثور  

 ،کوه  یبه طوریافت  میارفیت هیهداری اب افزای  
تخم مورغ دارای   سفیدۀاآ  درصد 1سوریمی در میزا  

 Lee et al. (1992)بیشترین ارفیت هیهداری اب بود.

تخوم   سوفیدۀ ابراآ داشتند که افزود  ترکیبواتی هظیور    
یی اب جا جابهسویا سب  بهبود  ۀمرغ و پروتئین ایزول

حاضور بوه دسوت     ۀد که هتایج مشابه در مطالعهشو می
 امد.

بین تیمارهوا هشوا  داد    ۀدر ههایت اینکه، مقایس
 1افووزود   بووابهتوورین اثوور در ارفیووت هیهووداری اب 

بوه سووریمی مواهی کپوور     تخوم مورغ    سوفیدۀ  درصد
 د.وش میمعمولی ایجاد 

 هااد نرکارز ااش ی حساای  اال اسااشس ر ش   .4.1.6
(Hedonic method) 
تخم مرغ هر سه میزا  افزودهی دارای  سفیدۀدر تیمار 

ر سوفیدی رهو  بودهود و بوا افوزای       د دار معنوی اثر 
 هوا  ارآیواب  بوا بلظت افزودهی، شدت سوفیدی رهو    

 3می در میوزا   سووری  ،کوه  یبوه طوور  کاه  یافوت  
تخم مرغ دارای بیشترین اثر سوفیدی   سفیدۀاآ  درصد

ر بووی  د دار معنیبود. هر سه میزا  افزودهی دارای اثر 
 2ی دارای هوا  سوریمی کپور معمولی بودهد. سووریمی 

ای  تخوم مورغ دارای هموره    سوفیدۀ  درصود  3و  درصد
 درصود  1 افوزود  اموا   ،بودهود  هوا  برابر اآ هظر ارآیاب

ر بوی سووریمی  دمرغ دارای بیشترین اثر تخم  سفیدۀ
 ۀ. مقایسو را داشوت بهترین بوو   ها بود و اآ هظر ارآیاب
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بین تیمارها هشا  داد که بهتورین اثور در ایجواد بووی     
 1افوزود    بوا  هوا  سوریمی طی ارآیابی حسی ارآیاب

تخوم مورغ بوه سووریمی مواهی کپوور        سوفیدۀ  درصد
رغ هور  تخوم مو   سفیدۀشد. در تیمار  میمعمولی ایجاد 

ر طعووم د دار معنوویسووه میووزا  افزودهووی دارای اثوور  
سوریمی کپور معموولی بودهود و بوا افوزای  بلظوت      

افوزای    هوا  ارآیواب  ۀشد افزودهی، امتیاآ طعم سنجیده
تخوم   سوفیدۀ  درصد 1 افزود  ،که یبه طوریافت  می

مرغ، دارای بیشترین اثر در طعم سوریمی بود. هر سه 
ر بافوت سووریمی   د دار عنیممیزا  افزودهی دارای اثر 

کپور معمولی بودهود و بوا افوزای  بلظوت افزودهوی،      
به یافت  میافزای   ها ارآیاب ۀشد امتیاآ بافت سنجیده

تخوم مورغ، دارای    سفیدۀ درصد 1 افزود  ،که یطور
 سوفیدۀ بیشترین اثر در بافت سوریمی بوود. در تیموار   

ر د دار معنوی تخم مرغ هر سه میزا  افزودهی دارای اثر 
محبوبیت کلی سووریمی کپوور معموولی بودهود و بوا      
افزای  بلظت افزودهی، امتیواآ محبوبیوت کلوی هموره     

 ،کوه  یبوه طوور  یافوت   میافزای   ها ارآیابۀ شد داده
تخووم موورغ،  سووفیدۀاآ  درصوود 1سوووریمی در میووزا  

  داشت. ها بیشترین محبوبیت کلی را در بین افزودهی

Hsu and Chiange (2002)  هود کوه میوزا     بیوا  کرد
( *Lی سوریمی با میزا  روشونایی ) ها تقاضا برای ژل
کمتر و سفیدی بیشتر، آیادتر است  (*b)بیشتر، آردی 

 که هتایج ارآیابی حسی هیز بیاهیر این امر است.
مقایسه بین تیمارها هشا  داد که بهترین اثور در  

افزود   با ها محبوبیت کلی طی ارآیابی حسی ارآیاب
تخم مورغ بوه سووریمی مواهی کپوور       سفیدۀ درصد 1

 د.وش میمعمولی ایجاد 

 گیری نتیجه. 2
ی تحقیق حاضر هشا  داد کوه  ها هتایج تجزیه و تحلیل

تخوم مورغ( در سوطون     سوفیدۀ شده ) افزودهی استفاده
مختل ، هور یوك بوه هحووی سوب  بهبوود خوواص        
کارکردی سوریمی تولیدشده اآ ماهی کپوور معموولی   

یمی کوه مورتبط بوا تسوت     هد. در بحد بافت سورشد
 ،هفوووذ و تسووت اهووالیز پروفیوول بووافتی بووود همچنووین
ویسکوآیته و ارفیت هیهداری اب، هور سوه بلظوت    

گیار بودهد و این اثور بوا افوزای  میوزا      تأثیرافزودهی 
 سوفیدۀ شودب   موی شوده بیشوتر    تخم مرغ استفاده سفیدۀ

توری هشوا     هتایج مناس  درصد 1تخم مرغ در سطح 
سوووریمی  موویکوری هووا د ویژگوویداد و سووب  بهبووو

د. در بحوود شووتولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی  
به سووریمی   رابهترین امتیاآ  ها ارآیاب ،ارآیابی حسی

 .دادهد درصد 1تخم مرغ  سفیدۀبا 
با توجه بوه هتوایج تحقیوق حاضور، اسوتفاده اآ      

سوریمی کپور معمولی، بوا   ۀتهی برایتخم مرغ  سفیدۀ
باآارپسوندی مطلووب،    ی بوافتی مناسو  و  هوا  ویژگی
بررسووی اثوور اسووتفاده اآ  ،ب همچنووینشووود موویتوصوویه 
گوشوت   تخم مرغ در دییر ماهیا  تیره سفیدۀافزودهی 
ی موورد اسوتفاده پوی  اآ    ها افزودهی کاربرد  بهو هیز 

موودت و  هیهووداری طوووالهی بوورایاهجموواد سوووریمی 
بهبوود   برایاستفاده اآ دییر ترکیبات افزودهی مناس  

 .شود می ردی سوریمی توصیهخواص کارک
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