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 چکیده
های بر ویژگی ( و گ شبب  گاوHypophthalmichthys molitrix) یاکپ ر نقره یماه یمیمتفاوت سبب ر یهانسبب   یقتلف یرپژوهش، تاث یندر ا

سی برگر تلفیقی -فیزیک  سی قرار گرف . بدین منظ ر برگرها در ت لیدی شیمیایی و ح س   باتیمار  5م رد برر صد(ن س ریمی  های )در  بامتفاوت 

 ع املسپس از نظر ترکیب تقری ی، باف ، ظرفی  نگهداری آب و  تهیه شد. (،(100:0( و )75:25(، )50:50(، )25:75(، )0:100)) ت لیدگ ش  گاو 

سی  ساس نتایج. شدارزیابی  ح س  برا ش  قرمز در تیمارها م جب آمده بد سهم گ  ستر یچربمیزان  باال رفتن، افزایش  سهم  و خاک و افزایش 

س ریمی در ترکیب برگر ودنبا افز همچنین. (P<0/05) شدبرگرها در  رط ب  ازدیاد مقدار پروتئین وس ریمی در تیمارها م جب  ، میزان هاسهم 

های سختی، م جب کاهش شاخص ، س ریمیسهم  یشافزا ،نشان داد نتایج ارزیابی باف . یش یاف افزا درایبط ر معنی هاظرفی  نگهداری آب آن

درصببد سبب ریمی با تیمار شبباهد  75و  100، 50تیمارهای  ها درمیزان این شبباخص شبب د، بط ریکهمیبرگرها خاصببی  صببم ی و قابلی  ج یدن 

 و رنگ ب  ،طعم یشاخص هاحسی،  براساس نتایج ارزیابی. (P<0/05) نشان دادند داراز لحاظ آماری اختالف معنی ،درصد گ ش  قرمز( 100)تیمار

 نشببان ندادند تیمارها ینب را دارییاختالف معنها این شبباخص، حاصببله یجتفاوت اندک در نتا یرغمب د و عل ییباال یازامت یدارا یمارهات یدر تمام

(P>0/05.) ساس بر  تریباال ی از مطل ب یمیس ر رصدد 75و  50 دارای یماردو ت ،یم رد بررس یهاشاخص یهکلو  یحس یابیحاصل از ارز نتایج ا
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Abstract 
In this study, quality characteristics of incorporated burgers containing 25, 50, 75 and 100 silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) surimi was evaluated. Proximate composition (moisture, fat, protein and ash 

content), texture profile analysis (TPA), water holding capacity (WHC) and sensory attributes (taste, smell, 

texture, color and general acceptability), of burgers were determined. According to the data, burgers containing 

surimi showed lower amount of protein, fat and ash compare to the meat burger with no surimi (control) 

(P<0.05), but the moisture content of former burgers was significantly higher that the control (P<0.05). Based 

on TPA test's data, incorporation of surimi into burger caused significant reduction in hardness, chewiness and 

gumminess compared to control and the burgars containing 50, 75 and 100 surimi were significantly (P<0.05) 

different compare to control. Sensory evaluation indicated that burgers with 75 and 100 meat obtained the 

highest texture scores (P<0.05), whereas, did not show any significant difference in terms of color, taste and 

flavor compared to the control (P>0.05(. 
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 مقدمه .1
 یردارا ب دن مقاد یلبه دل یانماه نظیر یخ راکآبزیان 

چرب  یدهایاسببب یلاز ق  م ذی ی اتاز ترک یقابل ت جه

باال و  ییبا ارزش غذا هایینپروتئ ی،ضبببرور یراشببب ا غ

 یگاههم اره از جا ی،و م اد معدن هایتامیناز ان ا  و یبرخ

 نببد ردارانسببببان بببرخبب  یببیغببذا یببمدر رژ یخبباصبببب

(Perez-Alonso et al., 2004; Haliloglu, 2014) کاهش .

 یمر،آلزا یبباببب ،د عروقی،یقل  هبباییمبباریخطر ابتال ب

اثرات س دمند مصرف  ینتراز مهم یبرخ یرهو غ یافسردگ

 شبب ندیانسببان محسبب ب م مذک ر بر سببالم  ی اتترک

(Larsen et al., 2011.) 

صرف  یآمارها ینط ق آخر سرانه م سط  م ج د، مت 

 اسببب  فردهر  یبه ازا یل گرمک 10حدود  یراندر ا یانآبز

آن  یجهان یانگینبا م یادیمقدار فاصله ز ینکه متاسفانه ا

از  یکی (.FAO, 2012) ( داردیل گرمک 5/19از  یش)ب

سرانه مصرف  یشم ج د جه  افزا یراهکارها ینکارآمدتر

 ید،جد ییغذا یهاو عرضببه فرآورده یدت ل یران،در ا یانآبز

 زمال یو فراهم آوردن بسبترها مناسبب یفی متن   و با ک

 یهانقاط کش ر به فرآورده یاقص ینساکن یجه  دسترس

 .اس مذک ر 

 یهاکنندگان جه  فرآوردهمصبببرف یتقاضبببا امروزه

با گذشببته،  یسببهدر مقامصببرف  آمادهیمهآماده و ن ییغذا

ته یشافزا یریبط ر چشبببمگ  یانم یندر ا و اسببب  یاف

شت یهافرآورده س یرنظ یگ  س  و برگر  یسان ا  کال اس، 

 (.Taşkaya et al., 2003) ندخاص برخ ردار یتیاز مح  ب

همگن از  یمخل ط زمتشببکل ا یفرآورده گ شببت یکبرگر 

مجاز اس .  هاییافزودن یرو سا یآرد س خار یاز،گ ش ، پ

که گ ش   یند هم رگرها ی،صنعت یان ا  برگرها ترینیجرا

 یر. تاثش دیها محس ب مآن ی نفرم الس یقرمز جزء اصل

گ ش  قرمز بر سالم  انسان در تقابل  یادمصرف ز یمنف

کنندگان مصبببرف اضبببایو تق اییهت ذ یالگ  ییراتبا ت 

تر، ت جه هرچه سبببالم م اد غذایی یاف جه  در یامروز

جه   ینیبع پروتئمنا یررا به استفاده از سا یدکنندگانت ل

معط ف سببباخته  یگ شبببت یهافرآورده ینان ا  ن  یدت ل

س . در ا ش  آبز یانم ینا سطه ارزش ت ذ یانگ   اییهب ا

 خاص برخ ردار اس . ی باال از اهم

های ها  ینِان ا  ن  یکی یقیتلف برگر محسببب ب برگر

و  ی نفرم السب یدارا یگ شبت یهافرآورده ین. اند شبمی

تفاوت که در  ینبا ا ،مشببابه هم رگر هسببتند یدروش ت ل

من ع  یشببتریتعداد ب یادو  یبها از ترکآن ی نفرم السبب

 یان،آبز یا ی ر، طهای کشتاریشامل گ ش  دام ینیپروتئ

 متناسب با اهداف م رد ومتفاوت  یاو  یکسان یهابا نس  

. ارتقاء خ اص شبب دیاسببتفاده م یی،انتظار از محصبب ل نها

و  یایارزش غذ یشمحصببب الت در کنار افزا ییکارگان لپت

اهداف جه   ینتراز مهم یبرخ ید،ت ل یینها ینهکاهش هز

ماده مصبببرف  ینیپروتئ یهاگروه از فرآورده ینا یدت ل آ

 .روندبشمار می

 یزو ن یخاص گ شببب  چرد شبببده ماه یو ب  طعم

سهکم آن در مقا یماندگار سا ی شت یهافرآورده یربا   یگ 

محصبب الت  یدت ل ینهرو در زمیشمشببکالت پ ینتراز مهم

صرف و  ینیپروتئ ش یمهن یاآماده م س  یالتیآماده   ین. اا

با  یانگ شبب  چرد شببده ماه یگزینیجا یقنقصببان از طر

میسببب ر   قببابببل اصبببال  اسبببب  یدیبباتببا حببد ز ی

(Zare Gashti et al., 2002.) ینتراز مهم یکی یمیسبب ر 

کل از  و دارای یاییمحصببب الت در ارزش افزوده متشببب

 یقاسببب  که از طر ی فی ریلم هایینکنسبببانتره پروتئ

ماهی  یشبببسبببتشببب  باره گ شببب  چرد کرده  ند   چ

(Minced-fish )ها مخل ط  یریبا آب سبببرد، آبگ و در انت

 یاسبباکارز  یرنظی با م اد  می آید وبدسبب   یبکردن ترک

سرمامحافظ به عن ان  یت لس رب شانده  کننده در برابر  پ 

 یفط یدجه  ت ل یهبه عن ان ماده اول یمی. سبب رشبب دیم

 یهافرآورده"تح  عن ان  ییغذا یهااز فرآورده یاگسترده

و کال اس م رد استفاده  یسس س یرنظ "یمیبر س ر یم تن

 (.Park and Lin, 1996) گیردیمقرار 

حدود  حاضبببر  حال  نه  60در  ید ماهی گ  برای ت ل

 یرنظ هبباییگ نببهگردد کببه میسببب ریمی اسبببتفبباده 

Theragra chalcogramma، Gadus morhua و 

Micromesistius australisغالب در صبببنع   یها، گ نه

شمار م یمیس ر عدم  (.Park and Lin, 1996) روندیبه 
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س ستر ش رها یبرخ ید مذک ر و  یهاجهان به گ نه یاز ک

صرف فرآورده یشافزا یاز طرف ضا جه  م  یاییدر یهاتقا

تالش جه   هرا ب مختلف یوده، محققان کش رهاارزش افز

ناسبببب از م یگزینجا یافتن نه یانم  یاو  یب م یهاگ 

  ه اسببب راغب سببباخت یمی،سببب ر یدت ل یبرا یپرورشببب

(Kim et al., 1996 .)تاکن ن تحق یندر ا تا،  قاتراسببب  ی

 یلکاک یرنظ ییهااز گ نه یمیسببب ر یدجه  ت ل یمتعدد

 یراندر ا یپرورشبب یانخزر و ان ا  کپ ر ماه یایدر یانماه

س . م  ینتراز مهم یکی، ایکپ ر نقره اهیص رت گرفته ا

. رودیبه شببمار م یراندر ا یپرورشبب یکپ ر ماه یهاگ نه

مناسب دو فاکت ر مهم در انتخاب  یم آسان و ق یدسترس

ند، که هر دو ا یمیسبب ر یدمناسببب جه  ت ل یگ نه ماه

از  .کندیصبببد  م اهیگ نه م ینا انتخاب نکته در م رد

هدف ت ل رو،همین با  حاضبببر  از  یقیبرگر تلف یدپژوهش 

 یبررسبب یزو گ شبب  گاو و ن ایکپ ر نقره یماه یمیسبب ر

صببب رت  آن یو خ اص بافت ییارزش غذا ی،خ اص حسببب

 .یرف پذ

 

 هامواد و روش .2

 تولید سوریمی .2.1
)با  ایکپ ر نقره یگاو )کشبببتار روز( و ماه گ شببب 

بازار عرضببب   از نیاز م رد( گرم1000 ±75وزن  یانگینم

ستان کرج )بازار روز الله( شهر و  یداریخر م اد پروتئینی 

ستفاده از جع ه پ در  یحاو ی ن لی  یهابط ر جداگانه با ا

 یفرآور یشببگاه(، به آزما، گ شبب  به یخ1:1)با نسبب    یخ

دانشبببگاه تهران منتقل  یعیدانشبببکده منابع ط  یانآبز

 .یدگرد

 یهتخل ی،شبببامل سبببرزن یانماه یفرآور یهاول مراحل

از  یکاف یردر حض ر مقاد سازی،یلهو ف یکنپ س  ی،شکم

با  یانماه یلهصببب رت گرف . سبببپس ف یبط ر دسبببت یخ

ش  خانگ ستفاده از چرد گ  شمه یا  3به قطر  ییها)با چ

شد. جه  ت لمتریلیم ش   یمی،س ر ید( چرد  چرد گ 

آب به  یکچهار به   با نسببب  ،ایکپ ر نقره یشبببده ماه

 یقهدق 5شد و پس از  یختهگ ش ، درون ظرف شستش  ر

مداوم و هم قهدق 5زدن  به محل ل،  ی ح  دادن  اسبببترا

ست یریآبگ  یند،فرآ یلص رت گرف . جه  تکم یبط ر د

در سه ن ب  انجام شد. در مرحله  یریعمل شستش  و آبگ

س ر یریآخر شستش ، جه  آبگ از محل ل آب  یمی،بهتر 

 (.Luo et al., 2008) استفاده شد درصد 25/0 کنم

 یقیبرگر تلف یدتول. 2.2
 درصبببد گ شببب  با وزن 70 یحاو یقیتلف برگرهای

مختلف  فرم السببی ن پنج در ،(± 05/0گرم ) 80 تقری ی

صدها یباز ترک س ر یدر  ایکپ ر نقره یماه یمیمتفاوت 

شده و ن ش  گاو چرد  سان یزانبا افزودن م یزو گ  از  یک

 شد: یدت ل یربه شر  ز (،1)جدول  پرکن ی اتترک

 یمیس ر %100 :1 تیمار

 گ ش  قرمز %25و  یمیس ر %75 :2 تیمار

 گ ش  قرمز %50و  یمیس ر %50 :3تیمار

 گ ش  قرمز %75و  یمیس ر %25 :4تیمار

 گ ش  قرمز )شاهد( %100 :5تیمار

 یزن دستقالب یکبرگرها با استفاده از  یزنقالب عمل

صبب رت  متریسببانت 1و ضببخام   متریسببانت 10با قطر 

نه در  یدیت ل یگرف . پس از آن برگرها گا جدا به ط ر 

و تا زمان انجام  یبندبسببته اتیلنییپل داریپز هاییسببهک

 د.شدن ینگهدار یخچالدر  یزهاآنال

 یبااات)ترک یبیتقر یاا ترک. آنااالیز تییی  2.3

 (یدرشت مغذ
شببببامببل  ییغببذاارزش یینتع هبباییشآزمببا کلیببه

 رط ب خام، خاکسبببتر و  یخام، چرب ینپروتئ یریگاندازه

با رفرنس  .(AOAC, 2000) انجام شبببد AOAC مطابق 

 .ب د یمارتکرار در هر ت 3 یانگینمحاس ات براساس م یهکل

 (TPAبافت ) یلپروفا یزآنال .2.4
سنجش ستفاده از  یلپروفا آنالیز  ستگاه  یکباف  با ا د

شد. بدTestometric-M350-10CTسنج )باف   ین( انجام 

یککه ا یبترت تدا  عه مربع ی با قطر  یقط کل   30شببب
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 .شببد یهاز هر نم نه ته متریلیم 10ضببخام   متر ویلیم

)قطر  مینی مینظر ت سبببط پرول آل  سبببپس نم نه م رد

ستگاه باف متریلیم 50پرول  ص رت رف  و ( د سنج به 

 ینا دردر دو مرحله م رد فشبببار قرار گرف .  یبرگشبببت

نم نه،  یهدرصببد ارتفا  اول 50میزان فشببار نم نه تاآزم ن 

و زمان اسببتراح   یهبر ثان متریلیم 1سببرع  حرک  آن 

در نظر گرفته  یهمعادل پنج ثان یدو مرحله فشبببردگ ینب

دسبببتگاه باف   یاطالعات خروج یقر انتها از طرشبببد. د

 قابلی و  یصببم  ی خاصبب ی،سببخت یهاشبباخص سببنج، 

محاسبب ات  یهمحاسبب ه شببد. کل یمارهااز ت یکهر  یدنج 

م ینبراسبببباس  گ ن ت 3 یببا هر  کرار در    ب د یمببارت

(2008Jafarpour and Gorczyca, .) 

 ای و گوشت گاودهنده )بر حسب درصد( در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهتشکیلمواد اولیه   -1جدول 

   تیمارهای برگر تلفیقی

F5 F4 F3 F2 F1  ردیف رکی اتتفرم ل 

 4/23  35 6/46  1 ایکپ ر نقرهس ریمی  70 

70 6/46  35 4/23  2 گ ش  گاو - 

 3 رب گ جه فرنگی 5 5 5 5 5

 4 آرد س خاری 4 4 4 4 4

 5 آرد گندم 4 4 4 4 4

 6 سیب زمینی 5 5 5 5 5

 7 روغن آفتابگردان 7 7 7 7 7

 8 ادویه 2 2 2 2 2

 9 سیر 1 1 1 1 1

 10 پیاز 1 1 1 1 1

 11 نمک 1 1 1 1 1
*

1F   ایکپ ر نقرهدرصد س ریمی  100شامل 
*

2F   گاودرصد گ ش   25+ ای کپ ر نقره درصد س ریمی  75شامل 
*

3F   درصد گ ش  گاو 50+ ای کپ ر نقره درصد س ریمی  50شامل 
*

4F   درصد گ ش  گاو 75+ ای کپ ر نقره درصد س ریمی  25شامل 
*

5F   درصد گ ش  گاو )شاهد( 100شامل 

 

  1(WHCآب ) ینگهدار یتظرف .5.2
نه ینا در تا دو دهم ها آزم ن نم  گرم از هر بین یک 

صاف ینو ب یدگرد ینت ز نم نه شمهر یدو ور  کاغذ   یزچ

 یقهدق 2به مدت  یل گرمیک 5قرار گرفتند. وزنه استاندارد 

سپس نم نهآن یرو شدند.  ینها دوباره ت زها قرار گرف . 

از اختالف دو وزن محاسبب ه شببد.  یافتهتراوش  بدرصببد آ

 ب د. یمارتکرار در هر ت 3 یانگینمحاس ات براساس م یهکل

ها بر حسب درصد از آب نم نه ینگهدار ی ظرف در نهای 

 
 

 (.Jafarpour, 2012) محاس ه شد یرفرم ل ز یقطر

 WHC( =1 –)آب تراوش شده× 100

 یحس یابیارز .2.6
 یبرگرها یکیارگان لپت یاتخصببب صببب بررسبببی جه 

آم زش  یمهن هاییابنفره از ارز 10گروه  یکاز  یدی،ت ل

 کمک 25± 3 یسن یانگین( با مSemi-taste Panel) یدهد

1 Water Holding Capacity 
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سرد کردن نم نه گرفته ستفاده از روغن شد. عمل  ها با ا

)روغن آفتابگردان، شرک  بهار( در  یمخص ص سرد کردن

 یبرا یقهدق 3و به مدت  گرادتیدرجه سببان C◦ 180یدما

نه نه نم  ف . پس از ارا  یهاهر طرف برگر صببب رت گر

شده، از افراد گروه پنل خ استه شد به هر نم نه  یکدگذار

که  یابیارز یهاو در فرمشببب د داده  یازامت 5تا  0از عدد 

نظر قرار گرفته ب د  یارشبباناز شببرو  آزم ن در اخت یشپ

 (.ASTM, 1969) خ د را اعالم نمایند

 یآمارتجزیه و تحلیل  .2.7
یه  اسبببمیرن ف-ک لمگرف آزم ن ت سبببط هاداده کل

صلی آزم ن یسنجنرمال های شد. بعد از تحقق دو شرط ا

یانس یه وار یانس و همگن ب یعنی  پارامتریک تجز دن وار

نال (،Zar, 1996) هانرمال ب دن داده  یانسوار یزاز روش آ

 هایانگین( برای مقایسه مOne-Way ANOVAطرفه ) یک

دار بین تیمارها معنی ختالفو بررسی وج د یا عدم وج د ا

شد. (05/0 یدار یسطح معن )در ستفاده  برای تجزیه و  ا

ها از  یل داده  ندوز نرمتحل ح  وی ماری ت  SPSSافزار آ

افزار استفاده شد. رسم نم دارها با استفاده از نرم 17نسخه 

2010 Microsoft Office Excell . ص رت گرف 

 

 یجنتا .3

 (هایمغذ)درشت یبیتقر یباتترک .3.1
 یو خاکسبببتر برگرها ینپروتئ ی،رط ب ، چرب میزان

 ارانه شببده اسبب . 2)برحسببب درصببد( در جدول  ی یترک

 ، درصبببدط ق نتایج بدسببب  آمده در این بخش از پروژه

قی در  ی ف ل ت گر  بر لف  ت خ م یمببارهببای  ت ط ببب  در  ر

درصد گ ش   F5 (100درصد برای تیمار  11/68محدوده

مار  48/72تا  قرمز( درصبببد  F1 (100درصبببد برای تی

گیری شببده از این اندازه مقادیر. قرار داشبب  سبب ریمی(

متناسب با افزایش  آندار حاکی از  افزایش معنی شاخص،

 (.P< 0/05) ب د برگرهاسهم س ریمی در فرم السی ن 

 و گوشت گاو ایکپور نقره یماه یمیحاصل از سور یقیتلف یدر برگرها نتایج ارزیابی ترکیب بیو شیمیایی تقریبی -2جدول 

F5 F4 F3 F2 F1 پارامتر شیمیایی 

 درصد س ریمی 100 درصد س ریمی 75 درصد س ریمی 50 درصد س ریمی 25 درصد گ ش  گاو 100 )%(

a15/0±11/68 a28/0±34/68 b13/0±25/71 b18/0±97/71 b09/0±48/72  رط ب 

d02/0± 04/10 c05/0± 08/12 c12/0±56/12 b03/0± 71/13 a06/0± 26/15 پروتئین 

a03/0± 05/8 a07/0± 95/7 b15/0± 02/6 bc22/0± 45/5 c13/0± 07/5 چربی 

a40/0± 42/2 ab15/0± 21/2 b22/0± 07/2 b35/0± 04/2 c42/0± 87/1 خاکستر 
 .اس  05/0ها در سطح دار بین میانگین دادهدهنده وج د اختالف معنیمشترک نشانحروف انگلیسی غیر*
 .اس انحراف معیار  ±ها بص رت میانگین داده*
 ارانه شده اس . 1ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول *

 

در خام در تیمارهای مختلف برگر  کل چربی درصبببد

درصد  100برگرهای حاوی) F1برای درصد  07/5محدوده

 برگرهای حاوی ) F5برای تیمار درصد  05/8س ریمی( تا 

بدین ترتیب که . مت یر ب د، درصبببد گ شببب  گاو(100

ش  گاو در ترکیب برگر سهم گ  سب با افزایش  بر ها، متنا

دار اختالف معنیهمچنین  افزوده شببد. هاآنچربی  قدارم

سایر ا درصد گ ش  گاو ب 100و  75حاوی یمارهایتبین 

 .(P< 0/05) مشاهده شدتیمارها 

های مختلف برگر تلفیقی در در  ینپروتئ یزانم مار تی

 های حاویربرگ) F5برای تیمار درصبببد  04/10  محدوده

ش  قرمز( 100 صد گ  صد 26/15تا  در  F1برای تیمار در

 .قرار داشببب درصبببد سببب ریمی(،  100برگرهای حاوی )

، برگرها فرم السی ن در گ ش  گاوبا افزایش سهم همگام 

ن اختالف . همچنیکاسبببته شبببدها پروتئین آن مقدار از



 189 ...از یدیت ل یبرگرها یو حس یمیاییش -یزیک ف یاتخص ص یابیارز

 

کلیه تیمارها، به اسببتاناء دو مشبباهده شببده بین  مقادیر

درصبببد سببب ریمی، از نظر آماری  75و  50تیمار حاوی 

 .(P< 0/05) دار ب دمعنی

شترین ینکمتر ستر یزانم و بی به ترتیب با مقدار   خاک

ماردر ت درصبببد 42/2و 87/1 حاوی ) F1هایی برگرهای 

س ر100 صد  ش  100 یحاوبرگرهای ) F5و  (یمیدر گ 

بین تیمارهای  یداراختالف معنیمشببباهده شبببد. ( گاو

، (P< 0/05) ث   شدبا سایر تیمارها  درصد س ریمی100

و  50، 75 یحاو یمارسببه ت ینبدر  دارییاختالف معن اما

 (.P> 0/05) وج د نداش درصد گ ش  گاو  25

 بافت یابیارز .3.2
کلیه  از بینشببب د، مالحظه می 3چنانچه در جدول 

به  سببختی باف بیشببترین میزان  ،آزم ن ارهای م ردیمت

 ودرصد گ ش  گاو(  100)برگرهای تهیه شده از  F5رتیما

به تیمار )برگرهای تهیه شبببده از  F1کمترین میزان آن 

س ریمی( تعلق دارد 100 صد  صله،  بر. در ساس نتایج حا ا

ش  قرمز  سهم گ  سی ن برگرها م جب در افزایش  فرم ال

بین  ،لذا .شبببدها در آندار سبببختی باف  معنیافزایش 

ش  گاو 75و 100تیمارهای صد گ  و  100با تیمارهای در

 دار مشبباهده گردید اختالف معنیدرصببد سبب ریمی  75

(P< 0/05.)  خاصببی  صببم ی نیز، شبباخصدر خصبب ص 

بببه ترتیببب در  عببامببل این یزانم و کمترین ترینبیش

شده از یبرگرها) F5تیمارهای  ش  100 تهیه  صد گ  در

حاوی)  F1و (گاو های   (یمیدرصببببد سببب ر100برگر

مشبباهده شببده بین  . همچنین اختالفشببد یریگاندازه

درصببد گ شبب  گاو با سببایر  100و  75 حاوی یبرگرها

های م رد آزم ن مار از نظر (. P< 0/05) دار ب دمعنی تی

رف ، افزایش سبببهم چنانچه انتظار می یزن نیدج  ی قابل

افزایش میزان این  گ شبب  قرمز در ترکیب برگرها م جب

 F5تیمار  در بین تیمارهای م رد آزم ن، . شببد شبباخص

 ترینیشباز  (درصبببد گ شببب  گاو 100های حاویبرگر)

)برگرهای  F4و تیمار برخ ردار ب د یدنج  ی قابل یزانم

دارای ، با سبببایر تیمارها (درصبببد گ شببب  گاو 75 حاوی

 .(P< 0/05) ب ددار اختالف معنی

 و گوشت گاو ایکپور نقره یماه یمیحاصل از سور یقیتلف یدر برگرهامیانگین نتایج ارزیابی کیفیت بافت  -3جدول 

F5 F4 F3 F2 F1 
 پارامتر بافتی

 درصد س ریمی 100 درصد س ریمی 75 درصد س ریمی 50 درصد س ریمی 25 درصد گ ش  گاو 100

a85/34± 09/3361 a35/134± 28/3228 b75/83± 35/2501 c35/34± 05/2065 d35/320±57/1192 سختی 

a35/235± 40/1274 a35/168± 73/1232 b35/25± 51/1009 c35/121± 95/896 d35/80± 75/412 خاصی  صم ی 

a01/135± 54/986 a60/167± 52/950 b35/80± 221/769 c61/123± 68/693 d61/86± 81/336 قابلی  ج یدن 

 .اس  05/0ها در سطح دار بین میانگین دادهدهنده وج د اختالف معنیمشترک نشانحروف انگلیسی غیر*
 ند.انحراف معیار ±ها بص رت میانگین داده*
 ارانه شده اس . 1ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول *

 

 آب ینگهدار یتظرف .3.3
ایج مرب ط به میزان آب تراوش شده و درصد ظرفی  نت

 4نگهداری آب تیمارهای مختلف برگر ترکی ی در جدول 

و بیشببترین  ینترکماسبب . در این پژوهش  قابل مشبباهده

 F5تیمببار بببه ترتیببب در میزان ظرفیبب  نگهببداری آب

با مقدار  درصبببد گ شببب  قرمز( 100)برگرهای حاوی 

درصبببد  100)برگرهای حاوی  F1تیمار و درصبببد 43/59

مشبباهده درصببد،  22/77با مقدار  ای(سبب ریمی کپ ر نقره

ع ارتی با افزایش درصبببد سبببهم سببب ریمی در ه . بشبببد

ها آب آن ینگهدار ی ظرففرم السبببی ن برگرها بر میزان 

چنانچه در جدول قابل مشببباهده  افزوده شبببد. همچنین

)برگرهای حاوی  F5یمار ت در  عاملمیزان این  ،اسببب 

سایر تیمارهای م رد آزم ن 100 ش  قرمز(، با  صد گ   در

 .(P< 0/05) ب د داریمعن یاز نظر آمار
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 ای و گوشت گاوگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقرهمیانگین میزان آب تراوش یافته و درصد ظرفیت نگهداری آب بر -4جدول 

 تیمارهای برگر تلفیقی

 F5 F4 F3 F2 F1 فیزیکی هایپارامتر

 درصد س ریمی 100 درصد س ریمی 75 درصد س ریمی 50 درصد س ریمی 25 درصد گ ش  گاو 100

a09/0± 43/0 ab 15/0± 34/0 ab 11/0± 36/0 b 07/0± 24/0 b 14/0± 22/0 آب تراوش یافته 

a 57/0± 43/59 b 87/± 34/66 b 81/0± 36/65 c 28/0± 24/76 c 53/0± 22/77  نگهداری آب  )%( ظرفی 
 .اس  05/0ها در سطح دار بین میانگین دادهدهنده وج د اختالف معنیمشترک نشانحروف انگلیسی غیر*
 ند.انحراف معیار ±ها بص رت میانگین داده*
 ارانه شده اس . 1مرب ط به تیمارها در جدول ت صیف *

 

 یحس یابیارز .3.4
نتایج ارزیابی تیمارهای مختلف برگر ترکی ی در جدول 

دو  ینهدر زمارانه شده اس . براساس نتایج بدس  آمده،  5

مام ت هایشبببباخص طعم و ب ، ت مار  دارایم ردآزم ن  ی

ند ییباال یازاتامت ها داری بین آناختالف معنیو  شبببد

 یهااستفاده از نس   بدین ترتیب. (P> 0/05)مشاهده نشد

 یهاتفاوت یجادا یرغمعل ،گ شبب  گاودر یمیمتفاوت سبب ر

ندک، بر یازیامت تاث دو شبببباخصا ها   یرطعم و ب  برگر

 یدیت ل یرنگ برگرهادر این پژوهش،  .نداشبب  دارییمعن

سیار یاز ص رت )برگرهای تهیه شده از  F5یمارروشن در ت ب

 F5یمار در ت یرهتا رنگ قرمز ت یمی(،سببب ر درصبببد 100

شده از  ب د.  یرمت ، (درصدگ ش  گاو 100)برگرهای تهیه 

درصببد گ شبب  گاو در  100و  75تیمارهای حاوی  ،اگرچه

سب کردند سایر تیمارها امتیازات باالتری ک سه با  اما  .مقای

متفاوت  درصد های یریبه کارگ ها،یج آنالیز دادهنتا براساس

ش  گاو و یمیس ر ساخ  برگر، گ  بر  دارییمعن یرتاث در 

. (P> 0/05نداشبب  ) یدیت ل یشبباخص رنگ برگرها یازامت

ف  ی مطل ب یزانم پذیرش کلی با ها و   یدیت ل یبرگر

به کار رفته  و گ ش  گاو یمیس رمستقیم سهم یرتح  تاث

ها قرار داشبب ، بدین ترتیب که افزایش آن ی نفرم السبب در

داری م جب سهم گ ش  گاو در ترکیب برگرها، بط ر معنی

ها در آنو پذیرش کلی باف   هایافزایش امتیاز شببباخص

 یاز برتر یحاکاین بخش از پروژه  یجنتابدین ترتیب  شببد.

 درصبببد 50و  75، 100 یحاو یبرگرهادر   عاملاین دو 

 درصببد 75و  100 یحاو یگرهاگ شبب  گاو نسبب   به بر

 .ب د یمیس ر

 و گوشت گاو ایمیانگین شاخص های ارزیابی حسی در برگرهای تلفیقی حاصل از سوریمی ماهی کپور نقره -5جدول

 امتیاز( 5میانگین امتیازات هر تیمار )از 

 F5 F4 F3 F2 F1 تیمارهای برگر تلفیقی

 درصد س ریمی 100 درصد س ریمی 75 درصد س ریمی 50 درصد س ریمی 25 گ ش  گاودرصد  100

a 47/0± 6/4 a 98/0±.5/4 a 138/0±.2/4 a 129/1±.4 a44/1±.90/3 طعم 

a 86/0± .85/4 a 83/0±.75/4 a 99/0±.7/4 a 70/0±35/4 a 06/1±.04/4  ب 

a 56/0± 5/4 a 66/0±.35/4 a 22/1±.35/4 a 15/1±.25/4 a 42/0± 85/3 رنگ 
a 93/0±5/4 a 87/0± 45/4 a 76/0± 35/4 b 84/0±6/3 b 76/0± 60/3  باف 
a 13/1±.5/4 a 56/0±45/4 a 09/0±25/4 b 96/0±95/3 b 22/0±9/3 پذیرش کلی 

 .اس  05/0ها در سطح دار بین میانگین دادهدهنده وج د اختالف معنیمشترک نشانحروف انگلیسی غیر*
 ند.انحراف معیار ±ها بص رت میانگین داده*
 ارانه شده اس . 1ت صیف مرب ط به تیمارها در جدول *
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 بحث و نتیجه گیری. 4
بببا افزایش سبببهم سببب ریمی در در این پژوهش 

میزان درصبببد داری بر بط ر معنی ،فرم السبببی ن برگرها

یدی های ت ل ب  برگر ل   یانب افزوده شببببد. در رط  ع

شاره  ینبه ا ت انیامر م ینا یاحتمال ضله  کردنکته ا که ع

 از رط ب   ییدرصبببد باال یبه ط ر مت سبببط حاو یماه

از  (.Razavi Shirazi, 2006) درصببد آب( اسبب  80-75)

ش  یطرف ست ش  ماه یش  یدت ل یندفرآ یط یمکرر گ 

صال پروتئ یشم جب افزا یزن یمیس ر گ ش  با  هایینات

نس   به گ ش   یمیرط ب  س ر یشافزا یجهدر نت وآب 

. (Yousefi et al., 2013) شبب دیشببسببته نشببده م یماه

 یباال یاستن اط کرد که محت ا ینچن ت انیم ترتیبینبد

رط ب   یزانم یشبالط ع م جب افزا یمی،رط ب  سببب ر

 .ش دیاز آن م یدیت ل یهافرآورده

نشببان تیمارها،  رد ترکی ات درشبب  م ذیسببنجش 

با کاهش درصببد سبب ریمی به کار رفته در ترکیب  دادکه

ها داری بر میزان چربی و خاکسببتر آنبرگرها، بط ر معنی

ها ترین میزان این شاخصبه ط ریکه بیش .د ش می افزوده

درصببد گ شبب  گاو( و  100حاوی برگرهای ) F5در تیمار 

مار  کمترین حاوی  F1میزان آن در تی های   100)برگر

از طرفی دیگر بر میزان  گیری شد.درصد س ریمی(، اندازه

شد که عل   س ریمی افزوده  پروتئین در تیمارهای حاوی 

ماال  ندآ ییاحت ، (Lee, 1986)ت لیظ پروتئین  ن می ت ا

بیحببذف  هش و  (Jin, 2007) چر نیکببا معببد  م اد 

(Suvanich et al., 2000)،  حاصببببل از در سببب ریمی 

ش ی  ست ش  ماهی ش شدگ   ینداعمال فرآ در نتیجه. با

این درشبب  درصببد چشببمگیر  م جب کاهششببسببتشبب  

 هادردر مقایسه با مقادیر اولیه آن) یمیدر س ر هایم ذی

عل  بدین ترتیب  شببب د.می (یگ شببب  چرد شبببده ماه

 75و  100چربی و خاکستر برگرهای حاوی  سهم کاهش 

این  یینمتاثر از درصبببد پا ت انیم درصبببد سببب ریمی را

س . یمیس رترکی ات در  ش  گاو دان س   به گ   یجنتا ن

 یجنتاقابل مقایسه با بخش از پژوهش،  ینبدس  آمده در ا

 ی یترک یبرگرها یدت ل یرام نپ نو همکارا یمطالعه نعمت

  و گ شبببب  گبباو یکپ ر معم ل یمبباه یمیاز سببب ر

(Nemati et al., 2009،) ن چ م مراد ینه هش  و  یپژو

نهدر زم همکاران ها یدت ل ی  یمیاز سببب ر یقیتلف یبرگر

 .اس ، (Moradi et al., 2013) و گ ش  مرغ یکاکل یماه

صلی در جه  پذیرش  یکی از ع امل ،مطل بی  باف  ا

. از این رو اسبب  کنندهفرآورده غذایی از سبب ی مصببرف

جه   یزیکیف یهاشاخص ینتراز مهم یکیباف   سنجش

ی ک بررسبببی غذا یف پژوهش،  یندر ا اسبببب . ییم اد 

 ی،شبببامل سبببخت یقیتلف یبرگرها یبافت یهاشببباخص

م رد بررسببی قرار  یدنیج  ی قابل یزو ن  یصببم ی خاصبب

درصببد  یشبا افزا گرف . نتایج این ارزیابی نشببان داد که

داری از بط ر معنی، برگرها فرم السی ندر  یمیسهم س ر

 یهاشباخصشب د. های مذک ر کاسبته میمیزان شباخص

 یمیاییشببب یبترک یممسبببتق یرتاثتح  م اد غذایی یبافت

کاهش کاهش درصبببد ها قرار دارد. آن ب ، م جب  رط 

تشببکیل دهنده ماده  هایینپروتئ در یم لک ل ینفاصببله ب

شک سازینهزم این امرشد و خ اهد  غذایی  یپ  ندها یلت

بدین . گرددیم فرآورده ینیپروتئ اختاردر س یدتقابل جدم

یب ب  ترت ماده کاهش رط  جب افزا غذاییدر   یشم 

 شببب دیم ی آنیدنج  ی قابل یشافزا یزباف  و ن یسبببخت

(Bayram and Bozkurt, 2000) . از سبب ی دیگر شبب اهد

م بر یمسببتقاثر یچرب یزانم ن اسبب  کهایعلمی حاکی از 

که افزایش محت ای چربی ب. فراورده داردباف   نا  دین مع

 یسختهای بافتی نظیرشاخص به  د  ماده غذایی م جب

در . (Garcia et al., 2007) شبب دیمقابلی  ج یدن آن  و

درصببد  حاوی یتر برگرهاکم یچرب رط ب  باالتر و نتیجه

صد(  75و  100) یمیس ر یباال کننده ت اند ت جیهمیدر

قابلی  خاصی  صم ی و عل  کاهش پارامترهای سختی، 

 یباال یمحت ا ینهمچن باشد. در تیمارهای مذک ر ج یدن

 را یبا گ شبب  ماه یسببهگ شبب  گاو در مقا ی ندیباف  پ

 در نظر گرف  شبببرایط ینبروز ا دیگرعلل  ت ان بعن انیم

(Yousefi et al., 2013) .کاران یم رف در تحقیق  و هم

(Murphy et al., 2004)از  یسسبب سبب یدت ل ینه، در زم

س   س ر یهان و  یپژوهش مراد و و گ ش  یمیمتفاوت 

از  تلفیقیبرگر  یببدت ل ینببهدر زم، (1392) همکبباران



 1398تابستان  ،2، شماره 72ران، دوره یا یعیالت، مجله منابع ط یش 192

 

 یجنتا یلکا،ک یمتفاوت گ شببب  مرغ و ماه یهانسببب  

 یشبدسبب  آمد. در مطالعات ف   همگام با افزا یمشببابه

 میزانفرآورده،  ی ندر فرم السببب یدرصبببد گ شببب  ماه

کرد  یداکاهش پ آن یبافت ی مطل ب یو بط ر کل یسبببخت

 دارد. یخ انپژوهش هم ینا یسنجباف  یجکه با نتا

ساس نتا س   یقبخش از تحق ینا یجبرا  یهاافزودن ن

س ر س یمیمتفاوت از  ش  گاو در فرم ال برگرها  ی نو گ 

 ینگهدار ی ظرف یزاندر م داریمعن ییراتم جب بروز ت 

س ه. ش دیها مآب آن ش یافتهب تراوش مقدار آ محا  یرو

س آب  ینگهدار ی ظرف یریگجه  اندازه مستقیمیرغ . ا

تر آب کم ینگهدار ی ظرف یانگرشاخص ب ینباالتر ا یرمقاد

تا عات مت یجاسببب . ن طال  ی ظرف یشافزا ینم  عددیم

شاخص  ینا یزانبا م یسهدر مقا یانماه یمیس ر ینگهدار

 فرایندشستش در  یندها اس . فرآدر گ ش  چرد شده آن

بل ت جه یمی،سببب ر یدت ل قا حذف بخش  جب  از  یم 

از  یو درصببببد کم یکسببببارک پالسبببم هایینپروتئ

که ابن  رسببدی. بنظر مشبب دیم ی فی ریالرم هایینپروتئ

 ی،گ شبب  ماه ینپروتئ یکاهش غلظ  کل یرغمند علیفرآ

جب به  د  ی فی ریالرم هایینپروتئ یظت ل یقاز طر م 

  شببب دیم یگ شبببب  مبباهدرآب  ینگهببدار یبب ظرف

(Chaijan and Benjakul, 2006.)مطالعه  یجبراسبباس نتا

از گ شبب   یسسبب سبب یدت ل پیرام ن و همکاران یرحمان

 یشستش  بط ر م ثر یندفرآ ی،ماه یمیچرد شده و س ر

 هاییسآب در سببب سببب ینگهدار ی ظرف یشم جب افزا

. در پژوهش (Rahmanifar et al., 2012) شبببد یدیت ل

کپ ر  یمیدرصد سهم س ر یشافزا یزن جعفرپ ر و همکاران

 یشم جب افزا دارییبه گ شببب  قرمز بط رمعن یمعم ل

ف گهببدار یبب ظر گ آب ین ل رهببایبر   شببببد یببدیت 

(Jafarpour et al., 2015)، تا با ن عه هم  ینا یجکه  طال م

 راستا اس .

 یابیارز ،م اد غذایی یدت ل یرام نپ یمطالعات علم در

جه   یشرط اصل و برخ ردار اس  یژهو یتیاز اهم یحس

ناناطم و ییغذاماده یکگسبببترده  یدت ل  ی از مق  ل ی

. به شبببمار می آیدکنندگان مصبببرف یندر ب آن یحسببب

تا از نظر  یمارهات کلیه ،این بخش از پروژه یجبراسببباس ن

این و از  ندکسب نم د ییباال یازب  امت و طعم هایاخصش

 یعل  اصل. ها مشاهده نشدآن بین دارییمعن نظر تفاوت

شببسببتشبب  در  یکلسبب یبه کارآمد ت انیرا م یجهنت ینا

 یقمذک ر از طر یندنسبب   داد. فرآ یدسبب ریمیت ل یندفرآ

لد  ی اتو دفع بخش اعظم ترک یجداسببباز  ب طعم و م 

سزایی از طعم  از دس  رفتن،م جب محل ل در آب سهم ب

ی  و شببببد ماهیخاص و مزه  ها به  در ن  یدت لمنجر 

نظر ه بیگرد ی. از سببب شبببدبدون طعم و ب   یافرآورده

سد که می سک طعم و ب ر س یخاص ماه یما م اد  یلهب 

س م ج د درمعطر  س یربرگرها نظ ی نفرم ال  یازپ یر،پ در 

 ف   یجهبروز نت یعامل احتمال یگرد جاتیهو ادو یشببن،آو

 .باشد

شترچنانچه پ شا ی  باال یو محت ا یینشد رط ب  پا رها

با  یسببهکل گ شبب  گاو در مقا یچرب یزو ن ی ندیباف  پ

ماه بافت ی،گ شبببب   جب به  د خ اص  فرآورده و  یم 

. به شبب دیم هامطل ب در آن یدنیج  ی خاصبب یجادیکا

بروز اختالف در  یعامل عل  احتمال ینکه ا رسببدینظر م

 .باشد یدیت ل یشاخص باف  برگرها یازامت

داری بین تیمارها تفاوت معنی رنگاز نظر شببباخص 

اندک م ج د  یازیوج د تفاوت امت بااین مشبباهده نشببد.

هات ینب مار ها ی از مطل ب یحاک ی  یحاو یباالتر برگر

صد ب شتردر ش  قرمز  ی س گ  ش  ا ش  مکرر گ  ست ش  .

م جب از دسببب  رفتن  یمیسببب ر یدت ل ینددر فرآ یماه

در  .ش دیم یعضله ماه یهااز رنگدانه یمقدار قابل ت جه

 گرن یدفرآورده کامال سبببف یک یدیت ل یمیسببب ر یجهنت

بر رنگ  یربالط ع م جب تاث یمی. رنگ روشببن سبب راسبب 

مده  ی. از طرفدداراز آن  یدیت ل یهافرآورده بخش ع

صرف را هم رگرها یبرگرها شده در بازار م ضه   یهته یعر

رنگ م رد  .دهند،یم یلشبببده از گ شببب  قرمز تشبببک

تظببار ن برگر مطل ب، از نظر ا از  یبباریبسببببرای یببک 

رنگ قرمز   شبتی،گ یهان   فرآورده ینکنندگان امصبرف

تطابق رنگ  یاعدمتطابق  امکان یبترت یناسببب . بد یرهت

 .ش وج د ندابا رنگ م ردانتظار  یدیت ل یبرگرها

از  یانگینیم یق در حق کل ی شببباخص مطل ب یازامت

 :شببامل یابیم رد ارز یحسبب یهاشبباخص یرسببا یازاتامت



 193 ...از یدیت ل یبرگرها یو حس یمیاییش -یزیک ف یاتخص ص یابیارز

 

در  ،مطالعه ینا یجنتا براساسطعم، ب ، رنگ و باف  اس . 

نهزم کل اختالف معن ی ب   هایت ینب دارییمطل  مار  ی

 درصبببد گ شببب  گاو با سبببایر تیمارها 100و  75حاوی 

 یحاو یباالتر برگرها ی مطل ب که عل  آنمشبباهده شببد

. دب  یمیس رنس   به نس   باالتر گ ش  چرد شده گاو 

طعم،  یهاشاخص از یکمجزاء هر  یابیکه در ارز اییجهنت

قابل مشببباهده ب د. در حال  یزب ، باف  و رنگ برگرها ن

س م ضر مر صرف، هی ن   برگر  ینترحا م ج د در بازار م

 یابانارز ذهنی  ،. لذانداز گ شببب  قرمز یدیت ل یبرگرها

مطل ب  یخ اص حسبببهم رگر بیشبببتر معط ف بببه 

ظار از م رد بد یکانت بنظر  ینچن یبترت ینبرگراسببب . 

مشاهده  یازیامت یهاتفاوت یاز علل اصل یکیکه  رسدیم

 یابانارز یذهن ینهزم یشبخش از پژوهش، پ ینشببده در ا

 .های گ ش  قرمز باشداز فرآورده 

 یابیبخش ارز یجنتا یژهپژوهش ب  ینا یجبا ت جه به نتا

 ایکپ ر نقره یمیگردد که س ریاستن اط م ینچن ی،حس

الزم جه  اسبببتفاده ت ام با گ شببب  گاو، جه   ی از قابل

ها یدت ل بداسببب برخ ردار  یقیتلف یبرگر یبین.  با  ترت

گ شبب  گاو برگرها با  یاز محت ا ینم دن بخشبب یگزینجا

 یمحصببب ل یدضبببمن ت ل ت انیم ایکپ ر نقره یمیسببب ر

م ثر در جه   یو مقرون به صبببرفه، گام سبببالم ید،جد

 یندر کشبب ر برداشبب . در ا یانسببرانه مصببرف آبز یشافزا

ستا، برگرها صد 50و  75 یحاو یقیتلف یرا  یمیس ر در

فاوت یرغمعل ایکپ ر نقره ندک، در کل یازیامت یهات  یها

 یحس هاییژگیاز لحاظ و  یژهب ،یم رد بررس یهاشاخص

و بعن ان  باشبببند برخ ردار ییباال ی از مطل بمی ت انند 

 .ش ند یمعرفبه بازار مصرف منتخب  یمارهایت
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