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 چکیده

 رایط انجماد همبرگر، عالوه بر حفظباشد. بهبود شهای نگهداری محصوالتی مانند همبرگر میانجماد از بهترین روش

انجماد به همراه و  مطلق ی اثرات انجمادبررسکند. ای آن، به سالمت و اقتصاد جامعه نیز کمک میکمی و کیفی مواد تغذیه

از  ،در طول نگهداری همبرگر در سردخانه و دالیل ایجاد این تغییراتای تغذیه فاکتورهایرفع انجماد بر کیفیت و کمیت 

همراه رفع انجماد بر به اثرات انجماد مطلق و انجماد در این پژوهش برای ارزیابی  .باشداهداف اصلی این پژوهش می

درصد ، ظرفیت نگهداری آب، درصد پروتئین، یکتوردرصد چربی، عدد تیوباربی فاکتورهای شیمیایی رگر ایرانیهمب

برای هر دو هفته یکبار و در سه تکرار آزمایشات  همه .اندازه گیری شد هفته نگهداری 62طول در  pHو میزان  نشاسته

انجماد به همراه رفع انجماد  همراه رفع انجماد انجام گرفت.در دو شرایط نگهداری انجماد مطلق و انجماد به هر فاکتور 

و باعث کاهش درصد  داشتروی کلیه  فاکتورهای تحت آزمایش  (>50/5Pداری )نسبت به انجماد مطلق تأثیر معنی

مده طبق نتایج بدست آ. ظرفیت نگهداری آب و تیوباربیوتیک اسید و افزایش درصد پروتئین و نشاسته گردید  ،pHچربی، 

( بیشترین تأثیر و روی پروتئین با حداقل 999/5رفع انجماد روی فاکتور ظرفیت نگهداری با حداکثر ضریب همبستگی )

 نشان داد. ( کمترین تأثیر را 276/5ضریب همبستگی )
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