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  ها ترین یافته مهم
  .وتئین و کیفیت آن را افزایش دادبازدهی پر ،لیت به کمک اسید و قلیاآوري سوریمی به روش حال عمل ◄

 بـا افـزایش زمـان در فریـزر، در افـزایش بـازدهی            هاي عملگـرا    و پروتئین  به روش مرسوم  وریمی   اثر ماندگاري س   ◄
   .ستمحصول بسیار مهم ا

دمـاي   مـاه نگهـداري در   5ی طـ را پروتئین بازیابی شده ماهی فیتوفاگ نسبت به ماهی کپور پایـداري بیـشتري        ◄
   . نشان داد-18

  . در سوریمی جلوگیري کندکل رنگدانهاز تغییرات زیاد تواند  میبه روش حاللیت به کمک اسید و قلیا  انجمادفرایند  ◄

  

  نگهداري در فریزر  ،pHتغییر اي، کپور معمولی، سوریمی به روش مرسوم،   کپور نقره:هاي کلیدي واژه
 

 90-295-5طرح تحقیقاتی با شماره شناسه   :منبع یافته

  پور بهاره شعبان :نویسنده

شده ماهیان فیتوفاگ، کپور و کیلکاي معمولی بـه روش حاللیـت   مقایسه کیفیت و ماندگاري پروتئین بازیابی    :عنوان
   ماه نگهداري در فریزر9به کمک اسید و قلیا و روش مرسوم طی 

  90-295- 5 :شماره

 14/2/1394  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  )شرح مساله(مقدمه 
 درصد پروتئین، 15- 18ها و دارا بودن بیماري، علت رشد سریع، مقاومت در برابر استرس به ماهیانکپور

و به گوشت چرخ شده شود   تهیه می از ماهیان سفید گوشتسوریمی ترجیحاً. پتانسیل باالیی براي تولید دارند
آب آن  محلول در هاي گیري شده و قسمت اعظم ترکیب طور مکانیکی استخوان گردد که بهماهی اطالق می

بازیابی  جهت pHهاي نوینی تحت عنوان روش تغییر   روشولی اخیراً. گرددتوسط فرایند شستشو خارج می
هاي عملگر و پایدار از عضله ماهیان توسط حاللیت به کمک اسید و قلیا رایج شده است که میزان  پروتئین

نزدیک به تجاري شدن این روش نوین . دهد یدست م محصول بیشتري نسبت به روش سنتی تولید سوریمی به
 بر پایداري پروتئین pHبنابراین در این طرح اثر فرایند استخراج پروتئین با استفاده از تغییرات . باشد می

ا سوریمی تهیه بصورت منجمد ارزیابی و  گهداري بهاي طی ن  ماهیان کپور معمولی و کپور نقرهاستخراج شده
   .گردیدشکل سنتی مقایسه شده به 

  اهمیت موضوع
تر  ه فرآوري بیشک امروزه مشتریان خواستار محصوالت بدون استخوان و بو از آبزیان هستند اما با توجه به این

گردد؛ استفاده از فرآیندي ساده و ارزان قیمت که منجر به تولید آبزیان منجر به افزایش قیمت محصول نهایی می
هاي ماهی، گوشت چرخ شده ماهی ترین فرآوردهیکی از اصلی. رسدر میمحصولی با کیفیت شود، مناسب به نظ

فرایند هاي اخیر باشد و در سالهاي آبزیان میقیمت براي تولید سایر فرآورده واسط و ارزانحد ايکه ماده باشد می
 شده، نزدیک به تجاري شدن یجاد اpHکه براي جداسازي پروتئین از عضله ماهی توسط روش تغییر  جدیدي

 با اسید، قلیا و سنتی تولید pHهاي تغییر   همچنین روش.تر در این زمینه استباشد که مستلزم تحقیقات بیش می
در زمان انجماد اثرات متفاوت بگذارند که در این تحقیق به این مسئله  پروتئین، ممکن است بر تغییرات پروتئین

  .نیز پرداخته شد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(کمیلی اطالعات ت
  

 ماه نگهداري در سردخانه انجام گرفت، عملکرد بهتر 5نتایج آزمایشات شیمیایی که در فواصل زمانی معین طی 
  بر پایداري سوریمی در مقایسهpHماهی فیتوفاگ و فرایند استخراج پروتئین آنها را با استفاده از روش سنتی و تغییر 

میایی کنترل هاي شی عنوان شاخص هاي سولفیدریل بهو گروه TBARsکه مقادیر  طوري به. ماهی کپور را نشان دادبا 
از ماهی فیتوفاگ بهتر از ماهی کپور بود، همچنین از  pHروش تغییر  هاي سوریمی تهیه شده به کیفیت ماهی در نمونه

در . اگ به روش قلیا درصد باالتري از پروتئین را نشان دادنظر بازیابی پروتئین، سوریمی تولید شده از ماهی فیتوف
ترین بازیابی و حاللیت  روش سنتی بیش  نسبت بهpHهاي استفاده شده در هر دو ماهی، روش تغییر  مقایسه بین روش

ي ها یتغییرات رنگ در هر دو ماهی، کاهش شاخص قرمزي و افزایش شاخص سفیدي را در سوریم. پروتئین را نشان داد
   نگهداري در دماي در طول pHهاي تولید شده به روش تغییر  به روش سنتی در مقایسه با سوریمیتولید شده 

هاي  انه کل، یک کاهش تدریجی در نمونههمچنین در مورد تغییرات میوگلوبین و رنگد. گراد نشان داد  درجه سانتی- 18
ش سنتی مشاهده شد اما در طی فرایند نگهداري، سوریمی تهیه شده به روش حاللیت به کمک اسید و قلیا و رو

بنابراین با توجه به نتایج . دتري را نشان دا بیشترین میزان تغییرات رنگدانه مربوط به سوریمی سنتی بود که کاهش بیش
  ماه نگهداري در5تري طی  پایداري بیش ماهی فیتوفاگ نسبت به ماهی کپور دست آمده، پروتئین بازیابی شده به

تر از   و البته میزان محصول و کیفیت پروتئین در روش بازیابی اسیدي و قلیایی در ماهی فیتوفاگ بیشخانه داشتسرد
   .روش تهیه سوریمی سنتی بود

دلیـل محـدودیت زمـانی، دوره     الزم به ذکر است که امکان تهیه ماهی کیلکا در تاریخ انجام آزمایش فراهم نـشد و بـه            
  .ه تغییر یافت ما5 ماه به 9نگهداري از 

  
  یندرصد بازیابی پروتئ

  

  
  

 . تغییرات درصد محصول ( الف) ، رنگدانه کل( ب)  و درصد بازیابی پروتئین ( ج) 1شکل 
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

 نگهـداري در   مـاه 5آماده شده در شرایط مختلـف طـی       ماهی کپور و فیتوفاگ     سوریمی  تغییرات رنگدانه کل    : ها شکل
  گراد  درجه سانتی-18دماي 

  
  

  مـاه 5دریل کل سوریمی ماهی کپور و فیتوفاگ آماده شده در شـرایط مختلـف طـی            هاي سولفی  تغییرات گروه : جداول
  گراد  درجه سانتی-18نگهداري در دماي 

  

  


