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چکیده
در این پژوهش اثر درصدهای مختلف ترکیب سوریمی ماهی کپور نقرهای و میگوی سفید هندیبر بهبود بافت ناگت میگو بررسی گردید.
تیمارهای تحقیق حاضر به صورت شاهد (میگوی کامل سوخاری شده) ،ناگت میگو حاوی  011درصدسوریمی ماهی ،ناگت میگو حاوی 01
درصد سوریمی ماهی و  01درصد مینس میگو ،ناگت میگو حاوی  01درصد سوریمی ماهی و  01درصد مینس میگو ،ناگت میگو حاوی 01
درصد سوریمی ماهی و  01درصد مینس میگو و ناگت میگو حاوی  011درصد مینس میگو ،می باشد .آزمایشات شیمیایی و فیزیکوشیمیایی
(رطوبت ،چربی ،ظرفیت نگهداری آب و  ،)pHآزمایشات فیزیکی (ویسکوزیته ،درصد بازده محصول و میزان چروکیدگی) ،رنگسنجی و
ارزیابی حسی روی ناگتهای میگو انجام شد .بر اساس نتایج ،باالترین میزان رطوبت در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار  01درصد
سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگومشاهده گردید .تیمار شاهد باالترین مقدار چربی و تیمار حاوی  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد
مینس میگو کمترین میزان چربی را نشان داد .میزان ظرفیت نگهداری آب و  pHتیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد اختالف معنیداری
نشان ندادند .نتایج شاخصهای رنگسنجی در تیمارهای مختلف سرخ شده مقدماتی و نهایی متفاوت بوده و غالبا تیمار شاهد باالترین
مقادیر روشنایی ،قرمزی و زردی را نسبت به سایر تیمارها نشان داد .پذیرش کلی تیمار شاهد و تیمار  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد
مینس میگو باالتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود .با توجه به نتایج ذکر شده ،امکان کاربرد همزمان مینس میگو در ترکیب با سوریمی ماهی
جهت تولید ناگت میگو وجود داشته و بهینه ترکیب مینس میگوو سوریمی ماهی ،بصورت  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگو
توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :ناگت ،سوریمی ،مینس ،میگوی سفید هندی ،کپور نقرهای
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 .5مقدمه
با افزایش روزافزون جمعیت و صنعتی شدن
شهرها ،تمایل به مصرف محصوالت آماده مصرف نیز
در حال رشد است .در میان محصوالت گوشتی آماده
مصرف ،محصوالت تولید شده از گوشت ماهی و
فرآوردههای سوخاری آن نیز ،با توجه به ارزش
تغذیهای از جایگاه ویژهای برخوردار است .یکی از
مهمترین پیشرفتهای سالهای اخیر ،تهیه مجموعه
فرآوردههایی است که با عنوان فرآوردههای ارزش
افزوده شناخته میشوند .فرآوردههای ارزش افزوده در
تعریف به مجموعه محصوالتی گفته میشوند که با
کمک انواع مختلف فرآوری انسانی یا مکانیکی از ماده
غذایی اولیه تهیه شده و از نظر ظاهر ،بافت ،طعم و بو
با ماده اولیه خود متفاوت هستند ( Razavi Shirazi,
 .)2007تکنولوژی شناخته شده در جهت استفاده از
ماهیان و تولید فرآوردههای ارزش افزوده ،تولید مینس
و سوریمی ماهی است .مینس و سوریمی تولید شده از
ماهی ،بعنوان فرآوردههای حد واسط برای تولید
محصوالت ارزش افزوده و آماده مصرف مانند سوسیس،
کیک و کلوچه ماهی ،ناگت و فرآوردههای تقلیدی مورد
استفاده قرار میگیرند ( Shabanpour and
.)Jamshidi, 2013
با توجه به تولید فراوان ماهیان پرورشی و کم
بودن مصرف آن نسبت به ماهیان دریایی در کشور،
تولید فرآوردههای ارزش افزوده از این ماهیان ،باعث
افزایش سرانه مصرف آنها میگردد .ماهی کپور نقرهای
از نظر فرآوری در طبقه ماهیان سفید گوشت قرار
میگیرد و در صورت تازه بودن دارای طعم مناسبی
است .این ماهی بسیار ارزانتر از ماهیان دریایی بوده و
استفاده از آن به منظور ماده اولیه فرآوردههای ارزش
افزوده شیالتی از نظر اقتصادی و در دسترس بودن
مقرون به صرفه است (.)Shaviklou, 1999
برای فرآوری میگو در ایران از میگوهای صید
شده تجاری و نیز میگوهای پرورشی استفاده میشود.
میگو و محصوالت تولیدی از آن ،از جمله محصوالت
فسادپذیر است ،در نتیجهیافتن راههایی جهت افزایش
مدت نگهداری آن مفید و سودمند است .به نظر
میرسد فرایند سرخ کردن عمیق ،به دلیل کاهش
مقدار رطوبت مواد غذایی ،میتواند منجر به افزایش

مدت نگهداری محصوالت لعابدهی و سوخاری شده
گردد ( .)Dehghan Nasiri et al., 2012با توجه به
مطالب ذکر شده ،هدف از تحقیق حاضر بهبود بافت
ناگت میگو با استفاده از ترکیب درصدهای مختلف
مینس میگو و سوریمی ماهی می باشد.

 .2مواد و روشها
 .5.2آمادهسازی ماهی ،میگو و تولید ناگت میگو
جهت تولید تیمارهای مختلف ،میگوی منجمد
و ماهی کپور نقرهای تازه از بازار ماهی فروشان شهر
گرگان خریداری شده و با یخپوشی مناسب به
آزمایشگاه فرآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان منتقل شدند .از ماهی کپور نقرهای پس
از شستشو ،سرزنی و تخلیه امعاء و احشا ،فیله تهیه
شده و پس از جداسازی گوشتهای تیره و شستشوی
فیلههای ماهی ،پوست و استخوان فیلههای حاصل
بصورت دستی جداسازی شد .پس از شستشوی مجدد
فیلهها ،گوشت ماهی با استفاده از تیغه شماره  7چرخ
گوشت خانگی با قطر منافذ  0میلیمتر چرخ شد.
به منظور تهیه سوریمی ،گوشت چرخ شده طی
سه سیکل  01دقیقهای شستشو داده شد
( .)Shabanpour et al., 2006برای محاسبه دقیق
میزان آب مورد نیاز جهت شستشو ،از دو ظرف استفاده
گردید .ظرف فلزی کوچکتر ،حاوی گوشت چرخ شده
و آب  7درجه سانتیگراد به نسبت یک به سه ،درون
ظرف بزرگتر حاوی مخلوط آب و یخ با دمای  4تا 0
درجه سانتیگراد قرار گرفت .گوشت چرخ شده و آب
به آرامی به مدت  01دقیقه مخلوط شدند سپس
مخلوط حاصل با استفاده از پارچه تنظیف دوالیه
آبگیری گردید .مرحله دوم و سوم شستشو نیز مانند
مرحله اول تکرار شد ،با این تفاوت که در مرحله سوم
جهت آبگیری بهتر ،از آب نمک  1/0درصد استفاده
شد .سوریمی حاصل در زیپکیپ بستهبندی شده و تا
روز تولید ناگت میگو در فریزر  -41درجه سانتیگراد
نگهداری شد.
میگوها نیز پس از شستشو با آب سرد پوست-
گیری شده و با استفاده از تیغه شماره  7چرخ گوشت
خانگی چرخ شدند .جهت تولید ناگت میگو ،سوریمی
ماهی و مینس میگوی منجمد شده طی 04ساعت در
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یخچال انجمادزدایی شدند .تیمارها به صورت شاهد
(میگوی کامل سوخاری شده)( S011 ،ناگت میگو
حاوی  011درصدسوریمی ماهی)( M30S01 ،ناگت
میگو حاوی  01درصد سوریمی ماهی و  01درصد
مینس میگو)( M50S01 ،ناگت میگو حاوی  01درصد
سوریمی ماهی و  01درصد مینس میگو)M70S01 ،
(ناگت میگو حاوی  01درصد سوریمی ماهی و 01
درصد مینس میگو) و ( M011ناگت میگو حاوی 011
مینس میگو) در نظر گرفته شدند .جهت تهیه خمیر
هموژن ،تیمارهای مختلف با  4/0درصد نمک درون
دستگاه غذاساز مخلوط شدند .پس از تشکیل ژل،
ترکیبات مختلف شامل  0/0درصد نشاسته 1/0 ،درصد
سیر و  1/4درصد ادویه (فلفل قرمز و جوز هندی) به
ژل تشکیل شده اضافه و همگن گردید تا خمیر کامالً
هموژنی حاصل شود .خمیر حاصل در قالبهای فلزی
مستطیلی شکل در اندازههای  41×0سانتیمتر و ارتفاع
 0سانتیمتر بصورت کامال فشرده پهن و پس از
بستهبندی مناسب ،قالب در بنماری با دمای  00درجه
سانتیگراد به مدت یک ساعت قرار داده شد تا فرایند
انعقاد ژل تشکیل شده صورت پذیرد .پس از طی زمان
انعقاد ،قالبها از بنماری خارج شده و به کمک
قالبهایی در شکل میگو قالبگیری گشته و در نهایت،
طی فرایند روکشدار شدن ،سوخاری گردیدند.
برای آردزنی اولیه از آرد گندم استفاده شد.
قطعات ناگت میگو پس از آردزنی اولیه در لعاب با
فرمول  %00آرد گندم %01 ،نشاسته %01 ،آرد گلوتن،
 %4بیکینگ پودر و  %0نمک (دمای آب مورد استفاده
در تهیه لعاب  01درجه سانتیگراد به نسبت یک مواد
خشک و یک و نیم آب) غوطهور گردیده ( Chen et
 )al., 2008و پس از چکیدن لعاب اضافی بعد از مدت
یک دقیقه ،توسط آردسوخاری صنعتی دانه متوسط
پوشانده شدند .پس از کامل شدن روکش سوخاری،
ناگتهای میگوی سوخاری تولیدی با استفاده از روغن
گیاهی آفتابگردان (مخصوص سرخ کردن ،اویال-ایران)
به مدت  01ثانیه در سرخکن ،تحت دمای  091درجه
سانتیگراد به صورت مقدماتی به روش سرخکردن
عمیق سرخ شده و پس از خنک شدن در دمای محیط،
تکرارهای هر تیمار جداگانه درون بستههای زیپکیپ
بستهبندی گشته و در فریزر  -41درجه سانتیگراد
منجمد گردیدند .به منظور انجام آزمایشات ،از

تیمارهای مختلف ناگتهای میگوی سوخاری به طور
تصادفی نمونهبرداری انجام شده و پس از خروج از
فریزر و انجمادزدایی در دمای محیط ،آزمایشات
مربوطه در سه تکرار روی آنها صورت گرفت .برای
آنالیز حسی ،در هر مرحله ،میگوهای سوخاری در
روغن آفتابگردان به مدت  0دقیقه در سرخکن سرخ
شدند.

 .2.2آزمایشات شیمیایی
 .5.2.2اندازهگیری رطوبت کل

حدود  01گرم نمونه ناگت میگوی خرد شده
(گوشت همراه با روکش) درون پتریدیش که از قبل
خشک و توزین شده بود ،قرار داده شد و پتریدیشها
در داخل آون با دمای  010±4درجه سانتیگراد تا
رسیدن به وزن ثابت قرار گرفته و عمل خشک شدن تا
زمانی ادامه یافت که تغییر وزن محسوسی در نمونه
دیده نشد .سپس پتریدیشها به درون دسیکاتور
منتقل شده و پس از سرد شدن مجدداً توزین گردیده
و میزان رطوبت با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
(.)Parvaneh, 1998
وزن ثانویه -وزن اولیه نمونه([=میزان رطوبت
]×011وزن اولیه نمونه)/نمونه
 .2.2.2اندازهگیری چربی کل

چربی کل به روش سوکسله اندازهگیری شد.
نمونههای خشک شدهای که قبالً رطوبت آنها
سنجیده شده بود ،با دقت در کاغذ صافی واتمن شماره
 74ریخته و با پنبه کوچکی که به حالل اتر آغشته
شده بود تمام بقایای ماده خشک و چربیهای چسبیده
به پتریدیش جمعآوری و پنبه هم درون کاغذ صافی
قرار داده شد .کاغذ صافی به دقت تا زده شده و در
ظرف مخصوص دستگاه قرار گرفت .تا دو سوم حجم
بالنها بوسیلهی پترولیوماتر پر گردید .آب سرد در تمام
مدت حرارتدهی بالنها جریان داشت .بالنها در دمای
 01-01درجه سانتیگراد به مدت هشت ساعت حرارت
داده شدند .پس از این مدت بالنها از دستگاه جدا
گردیده و جهت تبخیر باقیمانده حالل درون آنها ،تا
رسیدن به وزن ثابت در آون در درجه حرارت 010
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس در دسیکاتور قرار
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داده شده و پس از سرد شدن وزن ثابت آنها بطور
دقیق تعیین گردید .تفاوت میان وزن اولیه بالن از وزن
ثانویه ،میزان چربی نمونه را بر حسب درصد نشان داد
که از رابطه زیر محاسبه گردید (.)Parvaneh, 1998
میزان چربی موجود در نمونه [= میزان چربی
 ]×011وزن نمونه (گرم)(/گرم)

 .2.3.2بازده محصول

ناگت میگوی هر تیمار ،قبل و بعد از سرخ کردن
نهایی توزین شد .مقدار بازده محصول طبق فرمول زیر
به صورت درصد محاسبه گردید (.)Das et al., 2008
وزن  /وزن ناگت سرخ شده نهایی(= بازده محصول
)×011ناگت سرخ شده مقدماتی

 .3.2.2اندازهگیری pH

 0گرم ناگت میگو در یک بشر همراه با  70میلی
لیتر آب مقطر به مدت یک دقیقه هموژن شد و به
کمک دستگاه pHمتر ( 728 pH Lat Stirrer
 pH ،)Metrohmنمونهها در دمای اتاق اندازهگیری
شد (.)Das et al., 2008
 .4.2.2ظرفیت نگهداری آب

 0گرم نمونه سرخ شده ناگت میگوهمراه با
روکش ،وزن شده و در کاغذ صافی واتمن شماره یک
پیچیده شد .نمونه درون لوله سانتریفیوژ  01میلیمتری
گذاشته شده و به مدت پنج دقیقه با دور  0011در
دقیقه سانتریفیوژ گردید .بالفاصله پس از سانتریفیوژ،
گوشت از کاغذ صافی خارج شده ،مجدداً توزین شد و
مقدار آب آزاد از فرمول زیر محاسبه گردید .مقدار آب
آزاد با ظرفیت نگهداری آب نسبت معکوس داشته و
کمترین مقدار آب آزاد ،با باالترین مقدار ظرفیت
نگهداری آب برابر است (.)Das et al., 2008
وزن نهایی ناگت  -وزن اولیه ناگت میگو([= آب آزاد
 ]× 011وزن اولیه ناگت میگو)/میگو

 .3.2آزمایشات فیزیکی
 .5.3.2ویسکوزیته

اندازهگیری ویسکوزیته لعابهای مختلف با
استفاده از دستگاه ویسکومتر( Brook Field
 )LVDVبا اسپیندل شماره  0و سرعت چرخش 011
دور در دقیقه در زمان  41ثانیه و دمای  41درجه
سانتیگراد صورت گرفت.

 .3.3.2چروکیدگی

قطر و ضخامت ناگت هر تیمار قبل و بعد از
سرخکردن نهایی اندازهگـیری شد و به کمک رابطه 0
مقدار چروکیدگی ناگتهای میگو محاسبه گردید
(.)Modi et al., 2003
 ضخامت ناگت سرخ شده مقدماتی([=چروکیدگیقطر ناگت سرخ شده ()+ضخامت ناگت سرخ شده نهایی
قطر ناگت سرخ ()]/قطر ناگت سرخ شده نهایی -مقدماتی
)ضخامت ناگت سرخ شده مقدماتی +شده مقدماتی
 .4.3.2رنگ سنجی

رنگ نمونه ناگتهای میگو سرخشده مقدماتی و
سرخشده نهایی توسط دستگاه رنگسنج ( Lovibond
 8 )CAM-system, England 500نقطه از هر نمونه
مورد آنالیز قرار گرفتند .متغیر* Lبرای بیان شاخص
روشنایی گوشت از ( 1بعد سیاهی) تا ( 011بعد
سفیدی) ،شاخص* aبرای بیان بعد قرمزی-سبزی (a*+
نشاندهنده قرمزتر و–* aنشاندهنده سبزتر) و شاخص
–
* bبرای بیان بعد زرد-آبی (b*+نشاندهنده زردتر و
* bنشاندهنده آبیتر) میباشد.
 .1.3.2آنالیز حسی

به منظور ارزیابی شاخصهای رنگ ،بافت ،تردی،
طعم ،بو ،ظاهر و پذیرش کلی ناگتهای میگو تولیدی
از روش  Dasو همکاران ( )4119استفاده شد .ناگتها
به مدت سه دقیقه در سرخکن تحت دمای  091درجه
سانتیگراد در روغن آفتابگردان سرخ شده و توسط
دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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مورد ارزیابی قرار گرفتند .ارزیابان به شاخصهای
حسی بر اساس جداول ،از یک تا هشت امتیاز دادند
(بینهایت بد ،0 :بینهایت عالی.)9 :
 .9.3.2تجزیه و تحلیل آماری
نتایج حاصل با استفاده از آنالیزیکطرفه (one-

 )way ANOVAبا کمک نرم افزار  SPSSتجزیه و
تحلیل شده و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال α=1/10
انجام گرفت .برای آنالیز دادههای حسی از آزمونهای
ناپارامتری کروسکالوالیس (برای مقایسه چند گروه) و
منویتنی (برای مقایسه دو گروه با یکدیگر) استفاده
گردید .نمودارهای مربوطه در نرمافزار  Excelرسم
شدند.

 .3نتایج

درصد مینس میگو از نظر آماری ،اختالف معنیداری با
سایر تیمارها نشان ندادند.

 .3.3ظرفیت نگهداری آب
بر اساس شکل  ،0نتایج حاصل از تغییرات میزان
ظرفیت نگهداری آب و مقایسه میانگین تیمارهای
مختلف با شاهد اختالف معنیداری نشان نداد
(.)p˃1/10
 .4.3مقادیر pH
شکل  ،7عدم وجود اختالف معنیدار درpH

ناگتهای میگوی تولیدیمیان تیمارهای مختلف در
مقایسه با شاهد را نشان داد ( .)P˃1/10مقدار
ویسکوزیته لعاب در تیمارهای آزمایشی 79/00
سانتیپوآز محاسبه شد.

 .5.3رطوبت

 .1.3بازده محصول

نتایج حاصل از مقایسه میانگینهای رطوبت در
تیمارهای مختلف در شکل  0نشان داده شده است.در
تیمارهای حاوی  011درصد سوریمی ماهی و 011
درصد مینس میگو باالترین مقدار و در تیمارهای شاهد
و تیمار حاوی  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد
مینس میگو ،کمترین مقدار رطوبت مشاهده شد.
تیمارهای  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس
میگو و  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس
میگو مقادیر متوسطی از رطوبت را نسبت به شاهد و
سایر تیمارها نشان دادند.

ناگتهای میگوی تولیدی در کلیهی تیمارها
نسبت به تیمار شاهد افزایش مقدار بازده محصول را
نشان دادند و باالترین مقدار افزایش درصد بازده
محصول در تیمار  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد
مینس میگو مشاهده شد (شکل .)0

مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که تیمار
 01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگو از
سایر تیمارها مقدار چروکیدگی باالتری دارد (شکل .)0

 .2.3چربی

 .7.3نتایج رنگسنجی

طبق شکل  ،4باالترین مقادیر چربی در
تیمارهای شاهد 011 ،درصد مینس میگو و  01درصد
سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگو مشاهده شد و
تیمار  011درصد سوریمی ماهی کمترین مقدار چربی
را نشان داد.تیمارهای  01درصد سوریمی ماهی01+
درصد مینس میگو و  01درصد سوریمی ماهی01+

 .9.3چروکیدگی

طبق شکل  ،0مقدار روشنایی ناگتهای میگوی
سرخ شده مقدماتی در تیمار شاهد باالترین مقدار را
نشان دادند .بطور کلی تیمارهای حاوی درصد باالتر
سوریمی ماهی نسبت به تیمارهای دارای مینس میگو
روشنایی باالتری داشتند .بطوریکه بعد از تیمار شاهد،
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تیمار  011درصد سوریمی باالترین مقدار و به ترتیب
در تیمارهای دیگر با افزایش مقدار مینس میگو و
کاهش میزان سوریمی ماهی از میزان روشنایی کاسته
شد .کمترین میزان روشنایی در تیمار  011درصد
مینس میگو مشاهده شد .تغییرات میزان زردی در
تیمارهای مختلف نوسانات متفاوتی داشت ،تیمار 01
درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگو کمترین
و تیمار  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس
میگو باالترین مقدار زردی را نسبت به تیمار شاهد
نشان دادند .سایر تیمارها اختالف معنیداری با شاهد
نداشتند ( .)P˃1/10میزان قرمزی در ناگت سرخ شده
مقدماتی در تیمار شاهد باالترین مقدار و در تیمارهای
 011درصد مینس میگو و  01درصد سوریمی
ماهی 01+درصد مینس میگو ،کمترین مقدار بود .تیمار
شاهد باالترین مقدار روشنایی را در ناگتهای میگو
سرخ شده نشان داد (شکل  )9و تیمار  011درصد
سوریمی ماهی اختالف معنیداری با شاهد نداشت.
سایر تیمارها روشنایی کمتری نسبت به تیمار شاهد
نشان داده و کمترین مقدار روشنایی در تیمار 011
درصد مینس میگو ،تیمار  01درصد سوریمی
ماهی 01+درصد مینس میگو و تیمار  01درصد
سوریمی ماهی 01+درصد مینس میگو مشاهده شد.
مقدار زردی نیز در تیمار شاهد باالترین مقدار بوده و
سایر تیمارها میزان زردی کمتری نشان دادند .کمترین
میزان زردی در تیمار  011درصد مینس میگو مشاهده
شد .میزان قرمزی نیز در تیمار شاهد باالترین مقدار
بود و سایر تیمارها میزان قرمزی کمتری نسبت به
تیمار شاهد نشان دادند .تیمار  011درصد سوریمی
ماهی کمترین میزان را نسبت به سایر تیمارها نشان
داد.

 .8.3ارزیابی حسی
نتایج ارزیابی حسی (رنگ ،بو ،طعم ،بافت ،ظاهر
و پذیرش کلی) در تیمارهای مختلف ناگتهای میگوی
سرخ شده نهایی در جدول  0مشاهده میگردد .از میان

شاخص های بررسی شده تنها شاخص پذیرش کلی بود
که اختالف معنیداری میان تیمارها داشت .سایر
شاخصهای حسی ارزیابی شده ،در ناگتهای سرخ
شده نهایی اختالف معنیدار نشان ندادند (.)p˂1/10
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،باالترین
پذیرش کلی را تیمار شاهد و تیمار  01درصد سوریمی
ماهی 01+درصد مینس میگو داشتند.کمترین میزان
در تیمار  011درصد سوریمی ماهی مشاهده شد .سایر
تیمارها اختالف معنیداری در مقایسه با شاهد نشان
ندادند (.)P˃1/10

 .4بحث و نتیجه گیری
ماهی منجمد و محصوالت حاصل از آن حتی در
بهترین شرایط نگهداری هم به آهستگی رطوبت از
دست میدهند .این کاهش رطوبت نه تنها باعث کاهش
وزن میشود بلکه تغییر ماهیت پروتئین و اکسیداسیون
چربی را نیز تسریع نموده بر بافت و کیفیت ظاهری
ماهی اثر نامطلوب باقی میگذارد ( Razavi Shirazi,
 .)2007نتایج آزمون رطوبت نشان داد که کلیهی
تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد رطوبت
باالتری نشان دادند .تیمارهای  011درصد مینس میگو
و  011درصد سوریمی ماهی باالترین مقدار رطوبت را
دارا بودند .به ترتیب با کاهش میزان درصد سوریمی و
افزایش میزان درصد مینس میگو ،مقدار رطوبت نیز
دچار کاهش شد ،اما در نهایت تیمار  011مینس میگو
نیز رطوبت باالیی داشت .به نظر میرسد شبکهی ژلی
تشکیل شده با به دام انداختن مولکولهای آب ،مانع از
خروج رطوبت طی فرایند سرخ کردن میگردد که
منجر به حفظ رطوبت باالتر طی فرایند سرخ کردن و
به همان نسبت جذب روغن کمتر میگردد.
فراوردههای سوخاری به دلیل فرایند سرخ شدن در
روغن و جذب روغن ،محتوی چربی باالیی دارند
( .)Song et al., 2011در تحقیق حاضر کلیهی
تیمارها مقدار چربی کمتری را در مقایسه با تیمار
شاهد نشان دادند ،ولی وجود اختالف معنیدار تنها در
تیمار  011درصد سوریمی ماهی در مقایسه با تیمار
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شاهد مشاهده شد.
علت کاهش چربی در تیمارها به دلیل تشکیل
ژل سهبعدی توسط خرد کردن گوشت در نمک و به
دنبال آن قوامیابی بوده که باعث حفظ این شبکه ژلی
طی فرایند سرخ کردن میشود و در نهایت جذب روغن
را طی این زمان کاهش میدهد .این نتایج با تحقیق
 Haghshenasو همکاران ( )4100همخوانی داشت.
همانطور که مشاهده شد تیمار شاهد باالترین مقدار
جذب روغن و کمترین مقدار رطوبت را داراست که این
نتایج وجود ارتباط معکوس میزان رطوبت و جذب
روغن را در تیمارهای ناگت میگوی سرخ شده نشان
میدهد Haghshenas .و همکاران ( )4100و Chen
و همکاران ( )4119نیز نتایج مشابهی را به ترتیب ،در
مطالعه روی ناگت میگوی فراسودمند و ناگت ماهی
گزارش کردند.
صنایع غذایی بر اهمیت باال بودن مقدار ظرفیت
نگهداری آب به عنوان همبستگی مثبتی جهت به
حداقل رساندن کاهش وزن نهایی محصول تولیدی در
طی فرایند تولید و نگهداری تاکید مینمایند ( Huda
 .)et al., 2013کلیهی تیمارهای آزمایشی مقدار
ظرفیت نگهداری آب یکسانی نشان دادند که این
مطلب حاکی از آن بود که فرایند تولید و درصدهای
مختلف ترکیب مینس میگو و سوریمی ماهی اثری بر
مقدار ظرفیت نگهداری آب نداشت .دلیل تغییرات این
فاکتور میتواند به دلیل دناتوره شدن پروتئینها ،به
ویژه میوفیبریل باشد که نشانی از عدم توانایی این
پروتئینها در اتصال به آب است ( Osako et al.,
 .)2005احتماال در تیمارهای تولیدی به دلیل تشکیل
شبکه سه بعدی ژل که طی خرد کردن مینس و
سوریمی در نمک ایجاد شد ،پروتئینها توانایی اتصال
آب خود را بخوبی حفظ کرده و در نتیجه آن مقدار
ظرفیت نگهداری آب در مقایسه با شاهد تغییر
معنیداری پیدا نکرد .میزان رطوبت فرآوردههای
گوشتی آماده مصرف ،متاثر از ظرفیت نگهداری آب
پروتئین میباشد .به عالوه میزان رطوبت و چربی در
مواد غذایی نسبت معکوس دارند ،در نتیجه در صورت
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ظرفیت نگهداری باالی آب ،ماده غذایی طی سرخ شدن
چربی کمتری جذب میکند.
مقدار  pHناگتهای میگوی سرخ شده از 0/00
تا  0/00متغیر بوده و تفاوت معنیداری با تیمار شاهد
نداشتند .به نظر میرسد به دلیل تازگی مواد اولیه مورد
استفاده (ماهی و میگو) در تهیه ناگتهای میگوpH،
تیمارهای تولیدی در محدوده خنثی قرار داشته و تغییر
معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد نشان ندادند.
 Demirciو همکاران ( )4107کاهش مقدار  pHدر
نمونههای کوفته ماهی پس از فرایند سرخ کردن را
گزارش کردند که بر خالف نتایج حاصل از این تحقیق
بود ،درحالیکه  Candoğanو )4110( Kolsarici
عدم تغییر معنیدار pHدر تیمارهای سوسیس را ذکر
کردند که با نتایج تحقیق حاصل همخوانی داشت.
ویسکوزیته لعاب تعیین کننده کیفیت نهایی
روکش میباشد و شکل نهایی و بافت روکش پس از
عمل سرخکردن را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان یکی
از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده رفتار لعاب در
حین فرایند سرخکردن شناخته میشود ( Varela
 .)and Fiszman, 2011ترکیبات اصلی لعاب
مخصوصاً آرد گندم دارای ویژگیها و خصوصیات
متنوعی میباشند و قوام طبیعی آنها دلیل اصلی مهم
بودن کنترل ویسکوزیته میباشد .در این مطالعه به
دلیل استفاده از یک نوع فرموالسیون برای لعابدهی
تیمارهای آزمایشی ،مقدار ویسکوزیته لعاب میان
کلیهی تیمارها یکسان بود.
بازده محصول یکی از شاخصهای مهم
محصوالت لعابدهی و سوخاری شده است که با مقدار
وزن نهایی محصول ارتباط مستقیمی دارد
( Das .)Jamshidi et al., 2002و همکاران ()4119
بیان نمودند میزان بازده محصول ارتباط مستقیمی با
ظرفیت نگهداری آب دارد .باالترین مقدار بازده
محصول را تیمار  01درصد سوریمی 01+درصد مینس
و کمترین مقدار بازده محصول را تیمار شاهد نشان داد.
از آنجا که ظرفیت نگهداری آب میان تیمارها اختالف
معنیداری نداشت ،به نظر میرسد بازده محصول در
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مطالعه حاضر متاثر از تغییرات میزان رطوبت و چربی
طی فرایند سرخ کردن بود .بطوریکه تیمار شاهد در
مقایسه با سایر تیمارها مقدار چربی باالتر و رطوبت
کمتری دارا بود و در نتیجهی آن طی فرایند سرخ
کردن افت وزن بیشتر و بازده محصول کمتری را نسبت
به تیمارهای دیگر نشان داد .در مطالعهای که
 Demirciو همکاران ( )4107و  Rothو همکاران
( )0880بر محصوالت سرخ شده انجام دادند ،گزارش
نمودند که مواد غذایی دارای چربی باال ،مقدار افت
وزنی باالتر و درصد بازده محصول پایینتری نشان
میدهند.
تیمار  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد
مینس میگو باالترین مقدار چروکیدگی را نسبت به
تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان داد .این تیمار میزان
رطوبت باالیی داشته و باالترین مقدار بازده محصول را
نیز نشان داد .با توجه به این موارد مقدار باالی
چروکیدگی این تیمار به دلیلفرایند سرخ کردن و
تبادالتی است که در میزان روغن و رطوبت ناگت میگو
رخ میدهد Modi .و همکاران ( )4110نیز با بررسی
مخلوط کباب مرغ آبگیری شده طی دوره نگهداری
بیان نمودند که فرایند سرخ کردن بر میزان بازده
محصول و چروکیدگی آن بسیار موثر است .نتایج
مشابهی از تغییرات مقدار چروکیدگی طی فرایند سرخ
کردن در محصوالت گوشتی گزارش شده است (Modi
.)et al., 2003
یکی از مهمترین پارامترهایی که بر میزان
بازارپسندی محصوالت لعابدهی و سوخاری شده موثر
است ،رنگ نهایی این محصوالت میباشد .در ناگتهای
میگوی سرخ شده ،به نظر میرسد عالوه بر رنگ آرد
سوخاری که در ترکیب با لعاب روکش نهایی محصول
را تشکیل داده است ،رنگ هسته محصول (سوریمی
ماهی و مینس میگو) نیز تا حدودی بر شاخصهای
رنگسنجی موثر بودند .بطور کلی ،طی فرایند
سرخکردن محصوالت لعابدهی و سوخاری شده
واکنشهای شیمیایی مختلفی از قبیل غیر طبیعی
شدن پروتئینها ،ژالتینه شدن نشاسته و واکنش

قهوهای شدن لعاب و پوشش آرد سوخاری رخ میدهد
که کلیه این واکنشها ،باعث ایجاد تغییرات پیچیده در
رنگ میگردند (.)Das et al., 2013
پس از فرایند سرخ کردن نهایی ،احتماال نتایج
حاصل تحت تاثیر حرارت ناشی از فرایند سرخ کردن
نهایی بوجود آمد .بطور کلی فرایند سرخ کردن باعث
کاهش مقدار روشنایی و زردی و افزایش مقدار قرمزی
محصوالت لعابدهی و سوخاری شده میگردد .افزایش
قرمزی به دلیل قهوهای شدن غیر آنزیمی و فرایند
کارامالسیون در روکش طی عمل سرخ کردن عمیق
رخ میدهد ( Albert .)Chen et al., 2008و
همکاران ( )4118در آزمایش اثرات روش پخت،
نمونههای سرخ شده و پخته شده در آون مقدار رنگ
کمتر را نسبت به مایکروویو نشان دادند که بیان
میکند نمونههای پخته شده در مایکروویو رنگهای
روشنتری را به نمایش گذاشتند مخصوصاً رنگ آنها
همانند ناگتهای سرخ شده در مرحله سرخ کردن
مقدماتی میباشد Chen .و همکاران ( )4119بیان
کردند که روکش ناگت ماهی بعد از سرخ کردن نهایی،
مقدار روشنایی بیشتر و قرمزی کمتری نشان داد که
برخالف نتایج مشاهده شده در این تحقیق بود.
تیمارهای آزمایشی در کلیهی شاخصهای
ارزیابی حسی ،به جز پذیرش کلی ،تفاوت معنی داری
نشان ندادند ( .)P˃1/10پذیرش کلی در تیمار شاهد
و تیمار  01درصد سوریمی ماهی 01+درصد مینس
میگو باال ترین مقدار و در تیمار  011درصد سوریمی
ماهی کمترین مقدار را نشان داد .سختی و سفتی بافت
ناگتهای تولیدی در تیمار  011درصد سوریمی ماهی
باالترین مقدار بوده و به ترتیب در تیمارهای بعدی با
کاهش درصد سوریمی و افزایش درصد میـنس میـگو
سختی و سفتی بافت کاهش یافت .ناگت حاوی 011
درصد سوریمی ماهی در اثر فرایند قوامیابی ،بافتی
بسیار سفت و غیرقابلجویدن پیدا کرده بود که از بافت
رشتهای طبیعی که میگو سوخاری (تیمار شاهد) داشت
سفتتر و سختتر شده که منجر به عدم پذیرش نهایی
این تیمار شد .از طرف دیگر ،با افزایش درصد نسـبت
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شکل  -9مقدار رطوبت در تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-c( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.

شکل  -9مقدار چربی در تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.

شکل  -3مقدار آب آزاد در تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.
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اثر درصدهای مختلف ترکیب سوریمی ماهی کپور نقرهای ( )Hypophthalmichthys molitrixو مینس

شکل  -4مقدار  pHدر تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.

شکل  -5مقدار بازده در تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-c( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.

شکل  -6مقدار چروکیدگی در تیمارهای مختلف ناگت میگو
دادهها به صورت میانگین سه تکرار با  ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.
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جدول -9شاخصهای رنگسنجی در تیمارهای مختلف ناگت میگو سرخ شده مقدماتی

تیمارها

*a

*L

00/00±1/00
01/00±1/70b
01/8±1/00b
09/0±1/04c
09/90±1/70c
00/40±1/74d
a

شاهد
S011
S01M01
S01M01
S01M01
M011

00/00±1/48
07/40±1/00c
00/70±1/08d
07/09±1/48c
00/90±1/00b
00/40±1/07d
a

*b

04/0±1/00
00/09±1/74c
01/00±1/00d
00/08±1/00ab
00/09±1/07a
00±1/40cd
bc

دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در جدول نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.
جدول  -9شاخصهای رنگی در تیمارهای مختلف ناگت میگو سرخ شده

تیمارها

شاهد
S011
S01M01
S01M01
S01M01
M011

*L

*a

*b

00/0±0/10a
00/07±1/09ab
00/0±1/08c
00/44±1/48c
01/00±1/70b
00/00±1/08c

00/97±1/07a
07/70±1/00d
07/00±1/40cd
00/00±1/08bc
00/08±1/00ab
07/00±1/00cd

00/40±1/40a
00/09±1/7b
00/19±1/00bc
00/90±1/00b
04/10±1/04b
01/09±1/04c

دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در جدول نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین تیمارها میباشد.
جدول  -3نتایج ارزیابی حسی تیمارهای مختلف ناگت میگو

تیمار
شاهد
S011
S01M01
S01M01
S01M01
M011

شاخص حسی
رنگ

بو

طعم

بافت

ظاهر

پذیرش کلی

0/04±1/79a
0/90±1/00a
0/00±1/01a
0/04±1/00a
0/40±1/78a
0/00±1/70a

0/00±1/70a
0/00±1/04a
0/00±1/70a
0/00±1/04a
0/04±1/04a
0/40±1/04a

0/00±1/00a
0/40±1/00a
0/90±1/00a
0/04±1/08a
0/01±1/00a
0±1/00a

0/04±1/79a
0/04±1/00a
0/04±/01a
0/90±1/00a
0/04±1/08a
0/40±1/08a

0/40±1/78a
0/90±1/00a
0/00±1/08a
0/04±1/07a
0/01±1/00a
0/00±1/70a

0±1/00a
7/04±1/90b
0/01±1/08a
0/90±1/79ab
0/90±1/79ab
0/40±1/04ab

دادهها به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدهاند )a-b( .حروف متفاوت در شکل نشاندهندهی تفاوت معنیدار در تیمارها میباشد.

مینس میگو و کاهش میزان سوریمی ماهی ،میزان
االستیسیته بافت کاهش و میزان نرمی بافت
افزایشیافت ،در نتیجه تیمارهای  011درصد مینس
میگو نیز پذیرش باالیی نداشتند .نتایج حاصل از
ارزیابی حسی ناگتهای ماهی با نتایج حاصل از تحقیق
 )4118( Elyasiمطابقت میکند .نتایج تحقیقات
 )4118( Elyasiنشان داد ،که در بین شاخصهای

ارزیابی حسی ،شاخصهای بو ،طعم و بافت در میان
فینگرهای ماهی تولید شده از مینس و سوریمی
اختالفی وجود ندارد و فقط در شاخصهای رنگ و
پذیرش کلی این اختالف معنیدار است .مطالعات
 Tokurو همکاران ( )4110بر ارزیابی حسی
فینگرهای ماهی حاصل از مینس و سوریمی ماهی
کپور آئینهای ،عدم وجود اختالف معنیدار را در

) و مینسHypophthalmichthys molitrix( اثر درصدهای مختلف ترکیب سوریمی ماهی کپور نقرهای

pH  با توجه به اینکه میزان ظرفیت نگهداری آب و.بود

در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری با تیمار شاهد
 درصد01 نداشت و پذیرش کلی تیمار شاهد و تیمار
 درصد مینس میگو باالتر از سایر01+سوریمی ماهی
 بهینه ترکیب مینس میگو و،تیمارهای آزمایشی بود
01+ درصد سوریمی ماهی01  بصورت،سوریمی ماهی
 با توجه به.درصد مینس میگو توصیه میگردد
یافتههای این تحقیق پیشنهاد میگردد در تهیه ناگت
 درصد01  درصد سوریمی ماهی و01 میگو از ترکیب
 میگوی کامل، از طرف دیگر.مینس میگو استفاده گردد
سوخاری شده نسبت به ناگت میگویی که از مینس
 مقبولیت و،میگویا سوریمی ماهی تهیه میگردد
.پذیرش باالتری دارد
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