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تأثیر پودر سفیدة تخم مرغ در ویژگیهای بافتی ژل
سوریمی ماهی کپور معمولی ()Cyprinus caprio
 حبیباهلل حاجیدون  :کارشناس ارشد ،گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
 سیدعلی جعفرپور: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 مسعود رضایی :گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تأثیر سطون مختل

سفیدۀ تخم مرغ در بافت ،ره  ،ارفیت هیهداری اب ،ویسکوآیته و ارآیابی حسوی سووریمی تهیوهشوده اآ

ماهی کپور معمولی بررسی شد .سفیدۀ تخم مرغ در مقادیر  1و  2و  3درصد به خمیر سوریمی افزوده و به طور کامل با ا مخلوط شودب
سپ  ،این ترکی در روک سوسی روک گیاری شد و در حمام اب گرم در دمای  13 ± 2° Cبه مدت  13دقیقه حرارت دید تا ژل
سوریمی تشکیل شود .هتایج تجزیه و تحلیلها هشا داد افزودهی مورد استفاده خواص کارکردی سوریمی ماهی کپوور معموولی را بهبوود
میبخشدب به طوری که ،با تأثیر مثبت در پارامترهای هیروی شکست و فاصلۀ شکست منجر بوه بهبوود قودرت ژل سووریمی مویشوود و
متعاق ا سایر پارامترهای مرتبط با اهالیز پروفیل بافتی ا اآ قبیل سختی ،بههمپیوستیی و االستیسیته افزای مییابنود .بوا وجوود ایون،
اضافهکرد مقادیر باالی پودر سفیدۀ تخم مرغ باعد کاه سفیدی ره ژل سوریمی شد .بهترین امتیاآ را ارآیابها بوه سووریمی بوا 1
درصد سفیدۀ تخم مرغ دادهد.
واژ ان کلید  :ارآیابی حسی ،پودر سفیدۀ تخم مرغ ،سوریمی ،کپور معمولی ،ویژگیهای کارکردی.

 هویسندۀ مسئول:

Email: a.jafarpour@gmail.com
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تولید کل کپور معمولی در ایرا بی

 .2مقدمه
فرایند تهیۀ سوریمی یا خمیر ماهی شامل تهیۀ فیلوه اآ
ماهی ،استخوا گیری اآ گوشت ،چرخکورد گوشوت
ماهی ،شست وشوی ا به منظور حیف چربی ،خو ،

اآ  23هزار تون

در سال  2333بوده اسوت ( Fisheries Statistical of

.)Iran, 2010

ویژگویهوای کوارکردی هظیور رهو  ،بافوت و
تشوووکیل ژل اآ عوامووول مهوووم در پوووییرش ههوووایی

اهزیمهوا و سوایر پوروتئینهوای سارکوپالسومی و در

محصوالت بر پایۀ سوریمی اآ سوی مصرفکننودگا

شستهشده با مواد محافظتکننده اآ پروتئین مواهی در

Munizaga and Barbosa-Canovas, 2004; Wo
)and Mao, 2004; Nopinati et al., 2001ب اآ اهجوا

سوربیتول و سدیم توری پلویفسوفات در درصودهای

که برای تهیوۀ سووریمی در اسوتفاده اآ منوابع ماهیوا

ههایووت فراینوود ابگیووری ،مخلوووطکوورد گوشووت
برابر سرما یا مواد کرایوپروتکتاهوت اآ قبیول سواکارآ،
مشخ

است .یکی اآ ویژگیهوای منحصور بوه فورد

سوریمی ،قابلیوت بواالی تشوکیل ژل پروتئینوی و در
هتیجه تولید محصوالت مختلو

تقلیودی ( Imitated

 )productsبا قیمتهای باال هظیور بواآوی خرچنو ،

مییو ،اسکالوپ و البستر است کوه در تموامی مووارد
سوووریمی بووهمنزلووۀ مووادۀ خووام اسووتفاده شووده اسووت
(.)Martin-Sanchez et al., 2009

امووروآه ،در تولیوود سوووریمی بووه سووب

وضووع

قووواهین جوودیتوور در خصوووص محوودودیت صووید
گوهههای ابزی ،اآ قبیل مواهی پووالک االسوکا کوه اآ
مهمترین و عمدهترین منابع تولید سوریمی درجۀ یك
است ،توجه به سمت استفاده اآ سایر گوهههای مواهی
اآ قبیل ماهیا اب شیرین ،بهمنزلۀ منابع پروتئین بنی،
جل

شده است .تولیدات ابوزیپوروری ماهیوا اب

شیرین در سال های اخیر بهسرعت افزای

یافته است

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

دسوترساهوود ،بنووابراین اآ اههووا مویتوووا بوورای تهیوۀ
سووریمی اسوتفاده کورد ( Martin-Sanchez et al.,

 .)2009کپور معمولی یك ماهی شاخ

پرورشی در

سیستمهای کشت توأم ( )polycultureدر ایرا است.

اسوووت (Hsu and Chiang, 2002; Tablilo-

حوواوی درصوود بوواالیی اآ گوشووت تیووره ،هظیوور کپووور
معمولی ،در مقایسه با ماهیا سفیدگوشوت مشوکالتی
وجود دارد ،اآ جمله محدودیت بواآار اههوا بوه علوت
طعم ،بو ،رهو

هوامطلوب و تشوکیل ژل ضوعی تور

( ،)Shimizu et al., 1992در هتیجه ،بورای پوییرش و
بهبود بیشتر ویژگی های بافتی سوریمی ،ترکیبواتی بوه
ا افزوده میشود تا ویژگیهای بوافتی و جابوهجوایی

اب در سوریمی اصالن شوود ( Tablilo-Munizaga

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

قودرت و اواهر

شفافتر و سفیدتر ژل ماهی پوالک االسوکا مویشوود
( Tablilo-Munizaga and Barbosa-Canovas,

 )2004; Martin-Sanchez et al., 2009و بافوت ژل

را بهبود میبخشد ( Chang-Lee et al., 1990; Park,

 )1994و بهمنزلۀ باآدارهدهای اهزیمی پروتئواآی مواهع

فراینوود هوورمشوودگی ژل ( )Modoriموویشووود کووه در
تشوکیل ژل اثور منفوی دارد (.)Hunt et al., 2009b

فراینوود  Modoriاساسووا بووه فعالیووتهووای اتووولیزی
اهزیمهای قلیوایی مقواوم بوه حورارت وابسوته اسوت.

) Reppond and Babbitt (1993هشووا دادهوود کووه

افزود سفیدۀ تخم مرغ بر قدرت ژل سوریمی مواهی

کفشك میافزایود Benjakul et al. (2004) .گوزارش
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دادهوود کووه افووزود  1درصوود سووفیدۀ تخووم موورغ
ویژگیهای ژلی سووریمی مارمولوكمواهی ( Lizard

اضافه و در یك دستیاه هموز گوشوت ( Mulinex,

 )1000W, Made in Franceبا هوم مخلووط شودهد.

 )fishرا بدو توجه به شرایط حورارتدهوی افوزای

سپ  ،سوریمی در کیسههای هایلوهی آی دار به ابعاد

میدهد.

 23×35×2ساهتیمتر و به مقدار  253گرم بسوتهبنودی

بنابراین ،برای بررسی تأثیرات پودر سفیدۀ تخم
مرغ در خواص کارکردی و ارآیوابی سووریمی مواهی
کپور معموولی توأثیر سوطون  1و  2و  3درصود ایون
افزودهی مطالعه شد.

شوود و بووه موودت یووك موواه در دمووای  -38درجووۀ
ساهتیگراد منجمد و هیهداری شد.

 .3.3آمادهساز ژل
بعوود اآ یووك موواه هیهووداری در دمووای  -38درجووۀ

 .1مواد و روشها

سوواهتیگووراد ،سووری بعوودی اآمووای

ماهیا کپور معمولی که به صورت تاآه اآ باآار مواهی

حرارتدیدۀ سوریمی یا اصطالحا کامابوکو با افوزود

در شهرستا هور تهیه شده بودهود ،طوی هیهوداری در

پودر سفیدۀ تخم مرغ اهجام پییرفت .برای امادهساآی

یخ بوه اآمایشویاه فوراوری شویالت داهشوکدۀ علووم

ژل سووریمی ،سووریمی منجموود بوه قطعووات 2×2×2

دریایی و منابع طبیعی تربیت مدرس در شهرستا هور

خورد شود و بوه مودت مودت 3/5

اهتقال یافتند .میواهیین وآ ماهیوا  575±82گورم و

طول اهها  235±18میلیمتر بود .فرایند تهیۀ سوریمی

ساهتیمتر مکعو

یعنووی تهیوۀ ژل

ساعت در دمای اتاق (تقریبا  25درجوۀ سواهتیگوراد)
قرار گرفت تا یخگشوایی شوودب سوپ  ،بوا  2درصود

مطووابق روش ) Shimizu et al. (1992در داخوول

همك در یك همز گوشت حدود  3دقیقه مخلووط و

اآمایشیاه و به صورت دستی اهجام پییرفت .ماهیوا

همین شد و اب یخ هیز برای تنظویم میوزا رطوبوت

کپور معمولی ،پو

اآ سورآهی و تخلیوۀ شوکمی ،بوه

خمیوور بووه میووزا  83درصوود محاسووبه و اضووافه شوود

صورت دستی فیله و شسوته سوپ  ،اسوتخوا گیوری

( .)Jafarpour and Gorczyca, 2009aدر این مرحلوه

شدهد .فرایند چرخکورد گوشوت بوا دسوتیاه چورخ

افزودهی های هر تیموار بوه صوورت جداگاهوه اضوافه

گوشت مجهز به صوفحه بوه قطور  1میلویمتور اهجوام

اآ  5دقیقه در دموای 33-3

شدهد و همینساآی بی

اآ ا گوشت چرخشده با اب سورد آیور

درجه ادامه یافوت ( .)Luo et al., 2008پوودر سوفیدۀ

 33درجۀ ساهتی گراد برای  1مرتبه بوا هسوبت  3بوه 3

تخووم موورغ اآ شوورکت گوول پووودر گلسووتا (اققووال،

اب به گوشت ماهی ( 2مرتبه با اب مقطور سوپ 3 ،

گلسووتا ) تهیووه و بووه سوووریمی بووه میووزا  1و  2و 3

مرتبه با محلول اب همك  3/1درصد و هر مرتبه برای

درصد افزوده شد .هموهۀ شاهد فاقد هر گوهه افزودهی

گرفت .پ

 35دقیقه) شستوشو داده شد .گوشت ماهی پو
هر بار شستوشو در یك پارچۀ تنظی
تا اب اضافی ا گرفته شود .پ

اآ

ریخته میشد

اآ ا شکر به میزا

 3درصد ،سوربیتول به میزا  3درصد و سودیم توری
پلیفسفات به میزا  3/1درصد به سوریمی تهیهشوده

بود و تمامی تیمارها در  1تکرار اهجام پییرفت.
بوورای مرحلووۀ پخووت ،خمیوور سوووریمی در
پوش های سوسی

بوا طوول  23سواهتیمتور و قطور

داخلی  2/8ساهتیمتر پر شدهد و هر دو طرف اهتهوایی
پوش های سوسی

بسته شد .بورای بوهدسوتاورد
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شرایط قوامیابی ( ،)Settingپوش ها در دمای پوایین

و پارامتر استحکام ژل بر مبنای این دو پارامتر محاسبه

(38

شد .همۀ محاسبات بر اساس میاهیین  1تکرار در هور

( 8-3درجۀ ساهتی گراد) به مدت مدت یك ش

ساعت) در یخچال قرار گرفتند .پوش ها برای پختن

تیمار بود.

سوریمی ،به مدت  13دقیقه در معرض بخار با دموای

فرمول ()3

 13±2درجۀ ساهتیگراد قرار گرفتند .پ
هموهه ها را ،برای توق

اآ ا فوورا

اب خنك (حدود  3درجۀ ساهتی گراد) قرار دادهود توا
دمای ژل سوریمی به حودود  33درجوۀ سواهتی گوراد
اآ خنكشد هموههها ،ژل سوریمی خارج

و به یخچال منتقل شود توا بورای اهوالیز خصوصویات

بوووافتی ( )Jafarpour and Gorczyca, 2009bو
سونج

)distance (mm

تأثیر بیشتر گرموا روی بافوت

سوریمی پختهشده (کامابوکو) ،به مودت  35دقیقوه در

برسد .پ

Gel strength = breaking force (g) × breaking

رهیوی (Tabilo-Munizaga and Barbosa-

 )Canovas, 2004بووه ابعوواد الآم بوورش داده ش وود و

 .2.2.2آزمااش آ آنااشپرو یل بر ا شباات (
)Profile Analysis, TPA
اآمووای
توصوی

Texture

اهووالیز پروفیوول بافووت بوور اسوواس روش

شودۀ )Jafarpour and Gorczyca (2009b

اهجام پوییرفت .در ایون اآموای

هموهوههوایی اآ ژل

سوریمی پختهشده با ارتفواع و قطور  25میلویمتور در
دستیاه ،با یك پراب الومینیومی با قطر  53میلیمتر و
هیروی وارده به میزا

 3/3 Nیا  33گرم و سورعت 3

خصوصیات مورد هظر بررسی شود.

میلیمتر در ثاهیه ،به صوورت رفوت و برگشوتی در دو

 .3.3آنا یز خصوصیات اافتی
 .1.2.2تست نفوذ ()Puncture test

مرحله فشرده شدهد .سختی ،االستیسیته ،چسوبندگی و
بههمپیوستیی ژل سوریمی پختهشوده اآ فواکتورهوای

تست هفووذ بور اسواس روش اسوتفادهشودۀ )(2009a

 Jafarpour and Gorczycaاهجووام شوود .بوورای ایوون

منظور  23ساعت پ

اآ هیهداری ژلهوا در یخچوال،

اهها را اآ یخچال خارج کردهد و به تکههایی بوا طوول
 25میلیمتر و قطر  28میلیمتر برش داده و بوه مودت
 3ساعت در دمای اتاق قرار دادهد تا با دسوتیاه اهوالیز

بووافتی ()Stable Micro-system, TAXT2, UK

ارآیابی شوهد .دستیاه با پراب با سر کروی و قطور 5
میلی متر اآ جن

فوالد ضد آه

تجهیز شد و میوزا

هیروی وارده با پراب دسوتیاه  3/3هیووتن ( )Nیوا 33
گرم و سرعت هفوذ ا هیز  83میلیمتر در دقیقه تنظیم
شد .میزا هیروی شکست بور حسو
شکست بر حس

گورم و فاصولۀ

میلیمتر در این اآمای

تعیین شود

مورد سنج

این اآمای

بودهد .هموۀ محاسوبات بور

اساس میاهیین  1تکرار در هر تیمار بود.

 .3.2.2تست سکوز ته
در ابتدا  331گرم سوریمی اهجموادآداییشوده اآ هور
تیمار که پودر سفیدۀ تخم مرغ هیز به ا اضوافه شوده
بووود بووا  857میلوویلیتوور محلووول همکووی  1/5درصوود
کلریدسدیم بوه مودت  8دقیقوه بوه صوورت همووژ
درامدهد سپ  ،به مدت  33دقیقه در دمای اتاق قورار
داده شدهد .در ههایت ویسکوآیته با استفاده اآ دستیاه
ویسووکومتر بروکفیلوود در دمووای  33º Cو دور 3 rps

محاسبه شد (.)Lanier, 1992
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 .4.2.2اندازهگرلي سفردي رنگ

 = Mwوآ اب خارجشده اآ هموهه بوه گورم بعود اآ

برای این منظور هموههها به طول  25میلیمتور و قطور

ساهتریفیوژکرد .

 28میلیمتر برش داده شدهد و با دسوتیاه رهو سونج
هاهتر  RT450ارآیابی شدهد و فاکتورهوای روشونایی

* b* ،Lو * aاهداآهگیری شدهد که * aفاکتور قرمزی
ره

هموهه اسوت و اآ سوبز ( )-توا قرموز ( ) متذیور

است b* ،فاکتور آردی ره

هموهه است و اآ ابی (-

) تا آرد ( ) متذیر است و *  Lفاکتور روشنایی رهو
هموهه است و اآ صفر توا  333متذیور اسوت .سوفیدی
ره

( )Whitenessبور اسواس فرموول آیور ( Park,

 )1994محاسبه شد.
فرمول ()2

*Whiteness = L*-3b

 .6.2.2ارز ش ی حسی
برای ارآیابی حسوی اآ روش هودوهیك و بور اسواس

) Runglerdkriangkrai et al. (2008و با اهدکی تذییر

اسووتفاده شوود .بوورای تسووت پنوول اآ  35هفوور افووراد
اموآشهدیده استفاده شد که شامل  1مورد و  8آ بوا

میاهیین سنی  25±1سال بودهد .افراد به ویژگیهوا اآ
صووفر تووا  1امتیوواآ موویدادهوودب ویژگوویهووای مووورد
اهداآهگیری شامل ره  ،بو ،طعم ،بافوت و محبوبیوت
کلی بودهد .فاصلۀ بین هر ارآیابی  33دقیقه بوود و در
مورد طعم پ

 .5.2.2ظلبرت نگهداري آب

ارفیت هیهداری اب ) (WHCبا اسوتفاده اآ دسوتیاه

ساهتریفیوژ  Beckmanمودل  GS-15Rو بور اسواس
روش ) Himonidess et al. (1999اهجوام پوییرفت.

اآ هر بار ارآیابی دها بوا یوك لیووا

اب شسته میشد.

 .1.3تجزیه و تحلیل آمار

تجزیه و تحلیل دادهها با اسوتفاده اآ هورمافوزار SPSS

بوودین جهووت ،هخسووت  5گوورم هموهووه بووا تووراآوی

هسخۀ  37صورت گرفت .بورای ایون کوار هخسوت اآ

اآمایشیاهی دقیق توآین شد و  2عودد کابوی صوافی

هرمووالبووود یووا هبووود دادههووا بووه وسوویلۀ اآمووو

هیز توآین شدهد .سپ  5 ،گرم هموهه در داخل  2عدد

کولموگروف -اسومیرهوف اطمینوا حاصول شود .در

کابی صافی قرار گرفت و کابی صافی بوه دور هموهوه

صورت هرمالبود دادهها اآ اآمو هوای پارامتریوك

پیچیده شد .کابی صافی و هموهه داخل لولۀ پالستیکی
و داخل ساهتریفیوژ یخچالدار قرار گرفتند و دسوتیاه
روی  1833دور در دقیقه و مدت آموا  13دقیقوه در
دمای  8درجۀ ساهتیگراد تنظیم شد .در پایوا  ،هموهوه
بیرو اورده شد و کابی اآ دور ا باآ شد و با پون
هموهه اآ کابی جدا شد سپ  ،هم کابی و هوم هموهوه

به طور جداگاهه وآ و اآ طریوق فرموول آیور WHC

محاسبه شدهد.
فرمول ()1

]WHC g/kg = [ (1- Mw/Ms)1000

 = Msوآ ابتدایی هموهه به گرمب

 one way ANOVAو  LSDبرای مقایسۀ میاهیینهوا
استفاده شد .برای دادههای ارآیوابی حسوی اآ اآموو

بیرپارامتریك  Mann-Withney U testاستفاده شد.

 .2نتایج و بحث

 .3.1آنا یز خصوصیات اافتی
 .1.1.3تست نفوذ ()Puncture test
مقادیر حاصل اآ تست هفوذ در اثر اضافهکورد پوودر
سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپوور معموولی در
جدول  3هشا داده شده است .هتایج اهوالیز واریواه
یك طرفه بیاهیر این امر است که افزود پودر سوفیدۀ
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تأثیر پودر سفیدة تخممرغ در ویژگی بافتی ژل سوریمی ماهی کپور معمولی

تخم مرغ اثر معنوی داری ( )P<3/35در اسوتحکام ژل

افزای

سوریمی تولیدشده اآ ماهی کپوور معموولی دارد و بوا

فاصلۀ شکست افزای

بلظت افزودهی ،هوم هیوروی شکسوت و هوم
مییابد.

جدول  .1نتایج تست نفوذ در اثر اضافهکردن درصدهای مختلف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی

قدرت ژل )(g×mm

22/37±3388/83

فاصلۀ شیس( )(mm

c

3/28±8/18

b

31/11±3133/33
33/58±2273/38

c

33/32±382/71

b

3/88±7/38
a
3/13±8/37

b

35/31±2811/82

نیروی شیس( )(g

a

3/33±1/23

ییمار

CON
%3EW

c

b

33/37± 258/31
a
23/11± 275/82

a

38/33±138/22

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 1

%2EW
%1EW

a

 = Conشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White

حروف باالهوی

متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

 .2.1.3آزمااش آ آنااشپرو یل بر ا ااشبتی (
)Profile Analysis, TPA
مقادیر حاصل اآ اآمای

( .)P<3/35در خصووووص مقووودار عوووددی پوووارامتر

Texture

چسبندگی ،شایا ذکر است کوه چوو محاسوبۀ ایون
پارامتر بر مبنای سطح آیر منحنی ایجادشده در فضای

اهالیز پروفیول بوافتی در اثور

پایین محور  Xاست بنابراین ،همایوۀ عوددی ا منفوی

اضافه کرد پودر سفیدۀ تخم مرغ به سووریمی مواهی

است ،اما این بدین معنی هیست که اعداد بزرگتور بوا

کپور معمولی در جدول  2هشا داده شده است .هتایج
اهالیز واریاه

همایۀ منفوی اآ چسوبندگی کمتوری هسوبت بوه اعوداد

یكطرفه بیاهیر ا است کوه در تیموار

هزدیكتور بوه عودد صوفر برخوردارهود ،بلکوه کوامال

سفیدۀ تخم مرغ ،هور سوه سوطح افزودهوی دارای اثور

بهعکو ب بنوابراین ،چسوبندگی سووریمی در بلظوت

معنی دار در پارامتر سختی و سایر پارامترهای پروفیول

1درصوود سووفیدۀ تخووم موورغ دارای بیشووترین مقوودار

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

در سطح  15درصد است.

( )-3/33هسبت به شاهد ( )-3/58بود.

موییافوت

جدول  .2نتایج آزمایش آنالیز پروفیل بافتی در اثر اضافهکردن درصدهای مختلف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
االتتیسیته

چسبیدگ

)(N/s

b

a

3/38±-3/58
3/32±-3/81

b

a

3/33±-3/33

a

3/33±3/18
3/33±3/18
3/33±3/11
3/33±3/11

c

بههمپیوتتگ

3/33±3/83
3/33±3/73

c

تخت

)(N

3/33±27/31
3/35±17/31

c

a

b

b

b

b

b

a

a

3/33±-3/18

3/33±3/71

3/33±3/75

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 1

3/18±33/52

3/22±33/28

ییمار

CON
%3EW
%2EW
%1EW

 = CONشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White

حروف باالهوی

متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

در سطح  15درصد است.
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 .3.1.3تست سکوز ته

ویسکوآیتۀ تولیدشده اآ مواهی کپوور معموولی دارای

مقادیر حاصل اآ تست ویسکوآیته در اثر اضافهکورد
پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
در جوودول  1هشووا داده شووده اسووت .هتووایج اهووالیز
واریاه

تأثیرات معنیدار بودهد ( .)P<3/35هتایج هشا داد که
در تیمار سفیدۀ تخم مرغ ،با افزای
ویسکوآیته افزای

بلظت افزودهوی،

یافت.

یكطرفه بیاهیر ا است که این افزودهوی در
جدول  .0نتایج تست ویسکوزیته در اثر اضافهکردن درصدهای مختلف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
ویسیوزیته )(Pa.s

ییمار

c

CON

b

EW %3

b

EW %2

a

EW %1

37/32±2583/31

31/83±1388/38
37/11±1823/28

33/27±1135/31

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 1
 = Conشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White
حروف باالهوی متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

 .4.1.3اندازهگرلي رنگ ()Colorimetery test
مقادیر حاصل اآ تست ره سنجی در اثر اضافهکورد
پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
در جوودول  3هشووا داده شووده اسووت .هتووایج اهووالیز
واریاه

یكطرفه بیاهیر ا است کوه افزودهویهوا در
سوریمی تولیدشوده اآ مواهی کپوور

ویژگی های ره

معمووولی دارای تووأثیرات معنوویدار بودهوود (.)P<3/35

میووزا افزودهووی سووب

در سطح  15درصد است.

افووزای

روشنایی )* (Lو آردی )* (bره

جزئ وی دو پووارامتر

اما اآ اهجا که پوارامتر سوفیدی رهو

سووریمی شودهد،
حاصول تفریوق

مقدار روشنایی در مقدار عددی )* (3bاست بنابراین،

اختالف معنی داری با تیمار شاهد مشواهده شود و در
ایوون بووین تیمووار دارای  3درصوود سووفیدۀ تخووم موورغ
بیشترین میزا سفیدی را ایجاد کرد.

هتایج هشا داد که در تیمار سفیدۀ تخم مورغ هور سوه
جدول  .4نتایج آزمایش اندازهگیری رنگ در اثر اضافهکردن درصدهای مخلتف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
)L*-3b* (whiteness

3/18±83/82
3/33±83/37
3/82±51/21

*b
a

b

Con

a

b

a

b

3/33±71/81

a

%3Ew

a

b

3/83±71/38

a

%1Ew

b

3/18±55/23

*L

ییمار

3/25±5/58

3/72±3/37
3/28±3/18
3/13±3/82

3/81±72/38

3/72±71/35

a

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 1
 = Conشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White
* Lفاکتور روشنایی ره  b* ،فاکتور ره ابی و * L*-3bفاکتور سفیدی ره سوریمی
حروف باالهوی متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

%2Ew

در سطح  15درصد است.
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 .5.1.3ظلبرت نگهداري آب )(WHC

( .)P<3/35هتایج هشا داد که در تیموار سوفیدۀ تخوم

ارفیت هیهداری اب در اثر

مرغ هر سه میزا افزودهی دارای اثر معنیدار بودهود و

اضافه کرد پودر سفیدۀ تخم مرغ به سووریمی مواهی

با افوزای

بلظوت افزودهوی ،ارفیوت هیهوداری اب

کپور معمولی در جدول  5هشا داده شده است .هتایج

افزای

مقادیر حاصل اآ اآمای

اهالیز واریاه

یكطرفه بیاهیر ا است که افزودهیها

در ارفیت هیهداری اب سوریمی تولیدشده اآ مواهی

مییافت به طوری که ،سووریمی در میوزا 1

درصد اآ سفیدۀ تخوم مورغ دارای بیشوترین ارفیوت
هیهداری اب بود.

کپوووور معموووولی دارای توووأثیرات معنووویدار بودهووود
جدول  .5نتایج آزمایش ظرفیت نگهداری آب در اثر اضافهکردن درصدهای مختلف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
ظرفی( نگهداری آب )%

3/82±75/83

ییمار

Con

c

b

%3EW

a

%1EW

3/13±83/18
a
3/83±88/27
3/33±12/73

%2EW

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n=1

 = Conشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White
حروف باالهوی متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

 .6.1.3ارز ش ی حسی ل اسشس ر ش هد نرک
مقادیر حاصل اآ ارآیابی حسی (ره  ،بو ،طعم ،بافت
و محبوبیت کلی) در اثر اضافهکرد پودر سفیدۀ تخوم
مرغ به سووریمی مواهی کپوور معموولی در جودول 8
هشا داده شده است .مقایسۀ تیمارها بیاهیر ا اسوت
کووه افزودهوویهووا در ویژگوویهووای حسووی سوووریمی
تولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی دارای تووأثیرات

معنیدار بودهد (.)P<3/35
در اآمای

سفیدی ره

هتایج هشا داد کوه در

تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میزا افزودهی دارای اثر
معنیدار بودهد و با افزای

بلظت افزودهی ،ارآیابها

شدت سفیدی ره

را گزارش مویدادهود .هور

کاه

سووه میووزا افزودهووی دارای اثوور معنوویدار در بوووی
سوریمی کپور معمولی بودهد .سووریمیهوای دارای 2

در سطح  15درصد است.

درصد و  3درصد سفیدۀ تخم مورغ همورهای برابور اآ
هظر ارآیابها دریافت کردهود ،اموا افوزود  1درصود
سفیدۀ تخم مورغ بیشوترین اثور را در بووی سووریمی
داشتب همچنین ،هتایج هشا داد که در تیموار سوفیدۀ
تخم مرغ هر سه میزا افزودهی اثر معنیداری در طعم
سوریمی کپور معمولی داشوتند و بوا افوزای

بلظوت

افزودهی ،امتیاآ طعم سنجیدهشدۀ ارآیوابهوا افوزای
مییافت .در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میوزا افزودهوی
دارای اثر معنی دار در بافت سووریمی کپوور معموولی
بودهوود و بووا افووزای

بلظووت افزودهووی ،امتیوواآ بافووت

سنجیدهشدۀ ارآیابها افزای

موییافوت .بوا افوزای

بلظت افزودهی ،امتیاآ محبوبیت کلوی هموره دادهشودۀ
ارآیابها افزای

مییافتب به طوری که ،سوریمی در

میزا  1درصد اآ سفیدۀ تخم مرغ ،بیشترین محبوبیت
کلی را در بین این افزودهیها داشت.
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جدول  .6نتایج آزمایش ارزیابی حسی در اثر اضافهکردن درصدهای مختلف پودر سفیدۀ تخم مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی
باف(

محبوبی( کل

بو

طعم

تفیدی رنگ
c

CON

b

%3EW

a

%2EW

a

%1EW

d

3/8±8/8

d

3/1±8/7

c

c

b

3/1±7/2

c

3/3±7/3

b

3/3±8/8

a

b

3/3±7/2

b

3/3±8/1

b

3/1±1/8

a

3/8±7/8

a

3/1±7/8

a

3/1±7/3

a

3/3±7/8

3/3±8/8

3/3±7/1
3/3±7/5

3/3±7/1

3/7±8/5

c

3/8±8/1

ییمار

3/8±7/3
3/3±7/8

میاهیین  ±اهحراف معیار ()Mean ± Standard Deviation; n= 1
 = Conشاهد ( = EW ،)Controlسفیدۀ تخم مرغ ()Egg White
حروف باالهوی

متفاوت در هر ستو هشا دهندۀ وجود تفاوت معنیدار بین میاهیینها در تیمارهای مختل

سوریمی هیز افزای

 .4بحث و نتیجهگیری

هق

 .3.4آنا یز خصوصیات اافتی
 .1.1.4تست نفوذ ()Puncture test

در سطح  15درصد است.

یابد و این احتماال مویتواهود بوه

باآدارهیی پروتئواآی سوفیدۀ تخوم مورغ ()ibid

مرتبط باشدب به عبارتی ،با افزود سوفیدۀ تخوم مورغ،
اهزیمهای تخری کننده بخ

ژل سوریمی اآ شبکۀ سهبعدی پروتئین ایجاد میشود

که اساسا اآ اکتومیوآین تشکیل شوده اسوت ( Jiang,

فعال پوروتئین میووآین

به هام آهجیرۀ سنیین میووآین ) (MHCرا دسوتخوش

تذییرات کمتری میکننود و در مرحلوۀ حورارتدهوی

 .)2000تشکیل ژل اآ سووی پوروتئینهوای مواهی در

قادر به اتصال مجدد به یکودییر و پوروتئین اکتوین و

خمیر سوریمی مهمترین گام در ایجاد یك بافت مورد

تشکیل مقادیر باالتری اکتومیووآین اهود و بوا افوزای

پسند در بسیاری اآ محصوالت بیاهای دریایی اسوت

مقدار این افزودهی اآ  3درصد به  1درصود اثور ا در

( Harper et al., 1978; Hamada and Inamasu,

 )1983; Camou et al., 1989و اسوووتحکام ژل
سوریمی میتواهد با افزود ترکیبات مختل

یابد (.)Martin-Sanchez et al., 2009

افوزای

هتیجۀ ) Rippond and Babbitt (1993که هشا دادهد

افزود سفیدۀ تخم مرغ باعود افوزای

اسوتحکام ژل

در سوووریمی موواهی فالهوودر موویشووود و هیووز هتووایج

در تحقیق حاضر ،اضافه کرد پودر سفیدۀ تخم
مرغ در درصدهای مختل

اسووتحکام ژل هیووز افووزای

مووییابوود .هتووایج بووا

) Benjakul et al. (2004که گوزارش دادهود افوزود

به سوریمی دارای تفواوت

سفیدۀ تخم مرغ به میوزا  1درصود بودو توجوه بوه

معنیداری با تیمار شاهد در خصوص میزا اثرگیاری

شوورایط حرارتووی سووب

اسووتحکام ژل در

در خصوصیات بافتی ژل سوریمی بود .هر سه میوزا

سوریمی تهیهشوده اآ مارمولوكمواهی ()Lizard fish

افزودهی ( 1و  2و  3درصود) در تیموار سوفیدۀ تخوم

میشود ،مطابقت دارد.

مرغ دارای اثر معنی دار در خصوصویات کیفوی بافوت
فراورده بودهود و بوا افوزای

بلظوت افزودهوی ،هوم

هیروی شکست و هم فاصلۀ شکست افزای
کووه سووب

مییافت

موویشوود اسووتحکام بافووت ایجادشوودۀ ژل

افووزای

مقایسه بین تیمارها هشا داد که بهترین اثور در
افزای

قدرت ژل با افوزود  1درصود سوفیدۀ تخوم

مرغ به سوریمی ماهی کپور معمولی و حورارتدهوی

ا در دمای  13°Cبه مدت  13دقیقه ایجاد میشود.
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 .2.1.4آزمااش آ آنااشپرو یل بر ا ااشبتی (
)Profile Analysis, TPA

Texture

و ) Seymour et al. (1997بور هقو

 TPAشامل فشرد تکوراری هموهوه بوین دو

اآمای

) et al. (1990و )Morrissey et al. (1993

تخری

پروتئینی با پودر سی

صفحۀ مواآی است و در این فرایند مقوادیر هیورو در

موورغ و هیووز افووزای

برابر تذییر شکل ثبت میشوهد .هتایج این تحقیق هشا

گیاشتند.

داد کووه در تیمووار سووفیدۀ تخووم موورغ هوور سووه میووزا
افزودهووی اثوور معنوویدار در ویژگووی سووختی سوووریمی
داشتند و با افزای
هیز افزای

بلظت این افزودهی ،میزا سوختی

مییافت به طوری که ،سوریمی در میوزا

 1درصد اآ سفیدۀ تخم مرغ بیشوترین اثور را داشوت.
مقادیر به هومپیوسوتیی ،چسوبندگی و االستیسویته یوا
کشساهی هیز به طور معنیداری بوا تیموار شواهد و بوا
یکودییر دارای اخووتالف بودهوود و بووا افووزای
افزودهی ،افوزای

میووزا

موییافتنود و مجوددا در بلظوت 1

درصد سفیدۀ تخم مرغ دارای بیشترین مقودار بودهود.
این امر بدین معناست که وجود سفیدۀ تخوم مورغ در
ترکی

خمیر سوریمی باعد تقویت شبکۀ پروتئینوی،

اآ طریق جلوگیری اآ تخری

 MHCو افزای

تراکم

پیوهدهای متقاطع اکتومیوآین ،شده است.

) Hunt et al. (2009bبیا داشتند که با توجوه

به آما افزود سفیدۀ تخم مورغ بوه سووریمی مواهی
سفید اقیاهوس ارام ( 32ماه پ

اآ اهجماد) ،افزود 1

درصد تا  2درصد سفیدۀ تخم مرغ طوی اموادهسواآی
ژل در مقایسه با افزود ا پی

اآ اهجمواد بوه طوور

معنوویداری مقووادیر هیووروی شکسووت و تذییوور شووکل
(فاصوولۀ شکسووت) ژلهووای پختووهشووده را بهبووود
میبخشید.

Tabilo- and Barbosa-Canovas

)(2004
 Munizagaهشووا دادهوود کووه سووفیدۀ تخووم موورغ (3

درصد) سختی ،چسبندگی و بههمپیوستیی بیشتری را
هسبت بوه هشاسوتۀ سوی

آمینوی ( 3درصود) ،در ژل

سوریمی االسکا پوالک اآ خود بوروآ دادHamann .

باآدارهودگی اآ

آمینی و سوفیدۀ تخوم

اسووتحکام ژل سوووریمی صووحه

 .3.1.4تست سکوز ته
ویسکوآیتۀ سوریمی ماهی بوه عوامول مختلفوی هظیور
رطوبووت ،همووك ،هشاسووته و افزودهوویهووای پروتئینووی
بستیی دارد .میزا ویسکوآیتۀ پروتئین مواهی ارتبواط
هزدیکی با ماهیت پوروتئین دارد و خوواص تولیود ژل
ماهی را متأثر میکند .تحقیق حاضر بیواهیر ا اسوت
که افزود پودر سفیدۀ تخم مرغ در میزا ویسکوآیتۀ
تولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی دارای تووأثیرات

معنیدار بود ( .)P<3/35در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر
سه میزا افزودهی دارای اثر معنویدار در ویسوکوآیته
بودهوود و بووا افووزای
افزای

بلظووت افزودهووی ،ویسووکوآیته

مییافت به طوری که ،سووریمی در میوزا 1

درصوود اآ سووفیدۀ تخووم موورغ دارای بیشووترین اثوور
ویسکوآیته بود.
مقایسۀ بین تیمارها هشا داد که بهترین اثور در
ویسکوآیته با افزود  1درصد سوفیدۀ تخوم مورغ بوه
سوووریمی موواهی کپووور معمووولی ایجوواد موویشوود .در
مجموع ،میتوا گفت کرد که هتایج تست ویسکوآیته
اآ هوومبسووتیی بسوویار بوواالیی ( )R2=3/11بووا هتووایج

تست هوای فیزیکوی بوراورد ویژگوی هوای بوافتی ژل
سوریمی حاوی افزودهیها برخوردار است.

 .4.1.4اندازهگرلي رنگ ()Colorimetery test
سفیدی ره

سوریمی اآ عوامل ماثر در باآارپسوندی

و پییرش و اهتخاب محصول اآ سوی مصرفکنندگا
است .سوفیدی بوه هحووۀ شسوت وشوو ،مودت آموا
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شست وشو و ترکیبات اضافهشده به سوریمی بسوتیی

 .5.1.4ظلبرت نگهداري آب )(WHC

دارد .در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میزا افزودهوی

ارفیت هیهوداری اب بوه حوداکثر میوزا ابوی گفتوه

معنویدار در سوفیدی رهو

سووریمی

میشود که موواد مویتواهنود در فرموالسویو بویایی

مقدار افزودهی تمایل ره

سووریمی

سب

افوزای

شدهد .با افزای
به سمت ره

آرد )* (bکاه

جیب و هیهداری کنند (.)Quinn and Paton, 1979

هشا میداد و در اثور

در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میزا افزودهی دارای

اضافهکرد هر سوه سوطح افزودهوی بوه طوور مجوزا،

بلظوت افزودهووی،

پارامتر  ،b*valueمقادیری کمتر اآ تیمار شواهد بوروآ
مقدار پوارامتر سوفیدی رهو

داد که هتیجۀ ا افزای

اثور معنویدار بودهوود و بوا افووزای
ارفیت هیهداری اب افزای

مییافت به طوری کوه،

سوریمی در میزا  1درصد اآ سفیدۀ تخم مورغ دارای

سوریمی حاصله بود .میزا سفیدی ایجادشده در هور

بیشترین ارفیت هیهداری اب بودLee et al. (1992).

سه افزودهی به طور معنیداری بواالتر اآ تیموار شواهد

ابراآ داشتند که افزود ترکیبواتی هظیور سوفیدۀ تخوم

بود .با اهکه سفیدی تیمار حاوی  3درصد پودر سفیدۀ

مرغ و پروتئین ایزولۀ سویا سب

بهبود جابهجایی اب

تخم مرغ باالتر اآ سایر تیمارهوا بوود ،اموا هویچگوهوه

میشوهد که هتایج مشابه در مطالعۀ حاضور بوه دسوت

اختالف معنی داری بین تیمارهای حواوی درصودهای

امد.

مختل

پودر سفیدۀ تخم مرغ در خصوص رهو

ژل

در ههایت اینکه ،مقایسۀ بین تیمارهوا هشوا داد

سوریمی تهیهشوده مشواهده هشودBenjakul et al. .

بهتوورین اثوور در ارفیووت هیهووداری اب بووا افووزود 1

سوریمی

درصد سوفیدۀ تخوم مورغ بوه سووریمی مواهی کپوور

) (2004اثر سفیدۀ تخم مرغ بر سفیدی ره

مارمولكمواهی را در بلظوتهوای  1و  2و  3درصود
بررسی کردهد و گزارش دادهد کوه سووریمی دارای 3
درصد سفیدۀ تخم مرغ سوب

سفیدترشود محصوول

میشود Hunt et al. (2009) .اثر سه هوع سفیدۀ تخوم
مرغ (خشكشوده ،خشوكشودۀ ویوژه و موایع) را در
ویژگی سفیدی ره

سوریمی مواهی االسوکا پووالک

بررسی کردهود و هشوا دادهود کوه سووریمی بوا 3/5
درصد سفیدۀ تخم مرغ ویوژه دارای سوفیدترین رهو
بود.
مقایسۀ بین تیمارها هشا داد که برای دسوتیابی
به بهترین اثر در بهبود روشنایی ره

سوریمی ،فقوط

افزود  3درصد سفیدۀ تخم مرغ به سووریمی مواهی
کپور معمولی کوافی اسوت .همچنوین ،ایون افزودهوی
بهترین اثر در کاه
مجموع سفیدترین ره

ره

آرد را هیوز هشوا داد و در
سوریمی با ا ایجاد شد.

معمولی ایجاد میشود.

 .6.1.4ارز ااش ی حساای اال اسااشس ر ش هااد نرک
()Hedonic method
در تیمار سفیدۀ تخم مرغ هر سه میزا افزودهی دارای
اثر معنوی دار در سوفیدی رهو

بودهود و بوا افوزای

بلظت افزودهی ،شدت سوفیدی رهو
کاه

بوا ارآیوابهوا

یافوت بوه طووری کوه ،سووریمی در میوزا 3

درصد اآ سفیدۀ تخم مرغ دارای بیشترین اثر سوفیدی
بود .هر سه میزا افزودهی دارای اثر معنیدار در بووی
سوریمی کپور معمولی بودهد .سووریمیهوای دارای 2
درصد و  3درصود سوفیدۀ تخوم مورغ دارای همورهای
برابر اآ هظر ارآیابهوا بودهود ،اموا افوزود  1درصود
سفیدۀ تخم مرغ دارای بیشترین اثر در بوی سووریمی
بود و اآ هظر ارآیابها بهترین بوو را داشوت .مقایسوۀ
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بین تیمارها هشا داد که بهتورین اثور در ایجواد بووی

افزودهی استفادهشده (سوفیدۀ تخوم مورغ) در سوطون

سوریمی طی ارآیابی حسی ارآیاب هوا بوا افوزود 1

مختل  ،هور یوك بوه هحووی سوب

بهبوود خوواص

درصد سوفیدۀ تخوم مورغ بوه سووریمی مواهی کپوور

کارکردی سوریمی تولیدشده اآ ماهی کپوور معموولی

معمولی ایجاد میشد .در تیمار سفیدۀ تخوم مورغ هور

شدهد .در بحد بافت سوریمی کوه مورتبط بوا تسوت

سووه میووزا افزودهووی دارای اثوور معنوویدار در طعووم

هفوووذ و تسووت اهووالیز پروفیوول بووافتی بووود همچنووین،

بلظوت

ویسکوآیته و ارفیت هیهداری اب ،هور سوه بلظوت

سوریمی کپور معموولی بودهود و بوا افوزای

افزودهی ،امتیاآ طعم سنجیدهشدۀ ارآیوابهوا افوزای

افزودهی تأثیرگیار بودهد و این اثور بوا افوزای

مییافت به طوری که ،افزود  1درصد سوفیدۀ تخوم

سفیدۀ تخم مرغ استفادهشوده بیشوتر مویشودب سوفیدۀ

مرغ ،دارای بیشترین اثر در طعم سوریمی بود .هر سه

تخم مرغ در سطح  1درصد هتایج مناس توری هشوا

میزا افزودهی دارای اثر معنی دار در بافوت سووریمی
کپور معمولی بودهود و بوا افوزای

داد و سووب

میوزا

بهبووود ویژگوویهووای موویکور سوووریمی

بلظوت افزودهوی،

تولیدشووده اآ موواهی کپووور معمووولی ش ود .در بحوود

مییافت به

ارآیابی حسی ،ارآیابها بهترین امتیاآ را به سووریمی

امتیاآ بافت سنجیدهشدۀ ارآیاب ها افزای

طوری که ،افزود  1درصد سفیدۀ تخوم مورغ ،دارای

با سفیدۀ تخم مرغ  1درصد دادهد.

بیشترین اثر در بافت سوریمی بوود .در تیموار سوفیدۀ

با توجه بوه هتوایج تحقیوق حاضور ،اسوتفاده اآ

تخم مرغ هر سه میزا افزودهی دارای اثر معنویدار در

سفیدۀ تخم مرغ برای تهیۀ سوریمی کپور معمولی ،بوا

محبوبیت کلی سووریمی کپوور معموولی بودهود و بوا

و باآارپسوندی مطلووب،

افزای

ویژگیهوای بوافتی مناسو

بلظت افزودهی ،امتیواآ محبوبیوت کلوی هموره

توصوویه موویشووودب همچنووین ،بررسووی اثوور اسووتفاده اآ

مییافوت بوه طووری کوه،

افزودهی سفیدۀ تخم مرغ در دییر ماهیا تیرهگوشوت

سوووریمی در میووزا  1درصوود اآ سووفیدۀ تخووم موورغ،

و هیز به کاربرد افزودهیهای موورد اسوتفاده پوی

اآ

بیشترین محبوبیت کلی را در بین افزودهیها داشت.

اهجموواد سوووریمی بوورای هیهووداری طوووالهیموودت و

دادهشدۀ ارآیاب ها افزای

) Hsu and Chiange (2002بیوا کردهود کوه میوزا

استفاده اآ دییر ترکیبات افزودهی مناس

تقاضا برای ژل های سوریمی با میزا روشونایی (*)L

خواص کارکردی سوریمی توصیه میشود.

بیشتر ،آردی )* (bکمتر و سفیدی بیشتر ،آیادتر است
که هتایج ارآیابی حسی هیز بیاهیر این امر است.
مقایسه بین تیمارها هشا داد که بهترین اثور در

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

 .2نتیجهگیری
هتایج تجزیه و تحلیلهای تحقیق حاضر هشا داد کوه

برای بهبوود
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