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چکيده
به منظور فرآوري ماهي خاروي باله سفید ( ،)Chirocentrus nudusبرگر ماهي با استفاده از دو فرموالسیون الف (فرموالسیون
استاندارد) و فرموالسیون ب (فرموالسیون پیشنهادي) تهیه شد .بر اساس نتایج حاصل از ارزیابي حسي برگر ماهي شامل ارزیابي
صفات رنگ و شکل ظاهري ،قوام بافت ،طعم ،مزه و بو ،برگر حاصل از فرموالسیون الف نسبت به فرموالسیون ب مقبولیت باالتري
کسب نمود ،لذا جهت نگهداري در سردخانه و در دماي  -18درجه سانتیگراد انتخاب گردید .آزمایشات شیمیایي و میکروبي در
زمانهاي صفر و پس از  25 ،20 ،15 ،10 ،5و 30روز نگهداري در دماي  -18درجه سانتیگراد انجام گردید .نتایج نشان داد که
مقدار پراکسید در  15روز اول نگهداري از  0/1به  2/4میلي اکي واالن در  1000گرم رسید و سپس در روز  30به  2میلي اکي
واالن در  1000گرم رسید .مقدار مجموع بازهاي نیتروژني فرار در زمان صفر  8/4میليگرم نیتروژن در  100گرم نمونه بود که در
انتهاي دوره نگهداري به  21میليگرم نیتروژن در  100گرم نمونه رسید .شمار کل باکتريها از میزان  6/72 log cfu/gدر روز
صفر به میزان  3/85 log cfu/gدر انتهاي دوره نگهداري کاهش یافت .بررسي پارامترهاي کیفي نشان داد که در پایان  30روز
نگهداري در شرایط انجماد ( -18درجه سانتیگراد) این محصول با کیفیت مناسب قابل مصرف ميباشد.
کلمات کليدي :خاروي باله سفید ،برگر ماهي ،پارامترهاي کیفي ،ارزیابي حسي ،انجماد
* نویسنده مسئولYasemi_m@yahoo.com :
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مقدمه
ماهي به عنوان یک منبع پروتئیني با ارزش در رژیم غذایي
انسان در نظر گرفته ميشود که ارزش آن عمدتاً به دلیل
میزان باالي اسیدهاي چرب غیراشباع امگا  3که اهمیت
زیادي در پیشگیري از بیماريهاي قلبي  -عروقي انسان
دارند ،ميباشد ( .)Ilknur et al. 2011از سویي دیگر
ماهي تازه فسادپذیري باالیي دارد که به دلیل ترکیب زیستي
بدن ماهي ميباشد .عالوه بر فسادپذیري باالي ماهي ،عمر
ماندگاري کم ماهي نیز سبب شده تا فرآوردههاي دریایي به
عنوان محصوالت با محدودیت در زمان مصرف در نظر گرفته
شوند .یک راهکار جهت رفع این مشکل ارتقاء گسترش
فرآورده مناسب مبتني بر تقاضاهاي جدید مصرف کننده
ميباشد که ميتواند به صورت محصوالت غذایي آماده
مصرف نظیر برگر ماهي ارائه شود (Rosaria Corbo et
.)al. 2009
خارو ماهي باله سفید (Chirocentrus nudus
 )Swainson, 1839گونهاي پالژیک  -نرتیک بوده و در
آبهاي ساحلي بسترهاي گلي از ساحل تا عمق  150متري
زیست ميکند .گرچه این ماهي از لحاظ کیفیت شیالتي در
خلیج فارس جزء ماهیان درجـه پایین شیـالتي محسوب
ميشود ،برگر ماهي یکي از محصوالت غذایي آماده مصرف با
ارزش افزوده و داراي مقبولیت ميباشد (Taskaya et al.
.)2003; Chomnawang et al. 2007
این محـصوالت به صورت منجـمد نگـهداري و فروختـه
ميشوند .طي نگهداري به صورت انجماد فساد رخ ميدهد
که ناشي از اکسیداسیون چربي و تخریب پروتئین ميباشد و
موجب محدود کردن زمان نگهداري ميگردد .هیدرولیز
چربي و اکسیداسیون به عنوان یکي از مهمترین پارامترها در
مقبولیت ماهي است ،به طوري که بر توسعه فساد و
ترشیدگي ماهي تأثیر ميگذارد (Mahmoudzadeh et
 .)al. 2010در این پژوهش سعي گردیده ارزیابي کیفیت
برگر ماهي طي نگهداري در شرایط فریزرهاي خانگي (-18
درجه سانتیگراد) ،برخي شاخصهاي شیمیایي و میکروبي
فساد طي مدت  35روز نگهداري به فاصله هر  5روز یکبار
مورد بررسي قرار گیرد.

مواد و روشها
تهيه برگر
خارو ماهي مورد نیاز جهت انجام مطالعه حاضر به میزان
 120قطعه از آبهاي استان بوشهر در سال  1390صید و
بالفاصله مورد انجماد سریع قرار گرفته و تا انتقال به مرکز
ملي تحقیقات فرآوري آبزیان در سردخانه  -18درجه
سانتیگراد نگهداري شد .جهت فرآوري ،ابتدا ماهیان انجماد
زدایي شده و سپس با آب سرد شستشو داده و در مرحله بعد
سر و دم آنها زده شد و تخلیه شکمي گردیدند و مجدداً
شسته شده و در ادامه به وسیله دستگاه استخوان گیر
ساخت کمپاني  Baaderکشور هلند (مدل )Sepamatic
با قطر سوراخهاي استوانهاي  2میليمتري ،استخوانهاي
ستون فقرات ،دندهها ،استخوانهاي سنجاقي و پوست
ماهیان به طور کامل جدا شده و گوشت چرخ شده خالص
ماهي از دستگاه خارج گردید .جهت تهیه برگر خارو ماهي
باله سفید ،عالوه بر گوشت چرخ شده ( %90کل برگر ماهي)
مواد معمول الزم جهت تهیه برگر نیز مورد استفاده قرار
گرفت.
ارزیابی حسی
برگر ماهي بر اساس دو فرموالسیون یعني فرموالسیونهاي
الف (فرموالسیون استاندارد) و فرموالسیون ب (فرموالسیون
پیشنهادي) تهیه و مورد آزمایشهاي ارگانولپتیکي شامل
رنگ ،شکل ظاهري ،بافت ،مزه ،بو و مقبولیت عمومي قرار
گرفت که بدین منظور از  20داور آموزش دیده استفاده
گردید .جهت ارزیابي شاخصهاي ذکر شده و مقبولیت
( )Acceptanceدر برگر ماهي تهیه شده از دو فرمول
استاندارد (الف) و پیشنهادي (ب) از روش مقیاس توصیفي 9
نقطهاي و با استفاده از فرمهاي  5ردهاي استفاده گردید ،به
طوري که نمرات بین  7-9نشان دهنده کیفیت باال (ممتاز)
و نمرات  4-6نشان دهنده کیفیت متوسط و نمرات 1-3
نشان دهنده کیفیت پائین و غیر قابل قبول بودن (نامطبوع)
فرآورده است (.)Khalil, 2000
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جدول  -1فرموالسيون دو نوع برگر ماهی تهيه شده از ماهی خارو سفيد.

فرمول الف
(گرم در کیلوگرم برگر ماهي)

فرمول ب
(گرم در کیلوگرم برگر ماهي)

1

نمک

24

20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

پیاز
سیر
فلفل دلمه
شکر
پلي فسفات
بکینگ پودر
تخم مرغ
جعفري
پودر زیره
تخم گشنیز
ترکیب ادویه*
گوشت چرخ شده ماهي

50
10
25
2
6
10
2
2
6
883

50
10
1
919

ردیف مواد مورد استفاده

مقادیر اجزاي فرموالسیون دو برگر ماهي [استاندارد (الف) و پیشنهادي (ب)] .مقادیر بر حسب گرم در هر کیلوگرم برگر بیان شدهاند.
*ترکیب ادویه :تخم کرفس ،جوز هندي ،زنجبیل ،فلفل قرمز ،آویشن و زردچوبه هر کدام یک گرم ميباشد.

آزمایشات شيميایی
آناليز تقریبی و ترکيبات مغذي
به منظور اندازهگیري پارامترهاي آنالیز تقریبي (پروتئین،
چربي ،خاکستر ،رطوبت و فیبر خام) از روشهاي استاندارد
 AOACاستفـاده گردیـد ( .)AOAC, 2005براي
انـدازهگیري کلسیم و فسفر از روش اسپکتروفتومتري
استفاده شد ( )Mahadevaiah et al. 2007و براي
سنجش نمک در فرآورده نیز استاندارد شماره  5849استفاده
گردید.
مقادیر پراکساید
میزان پراکسید بافت برگر ماهي به روش Egan et( Egan
 )al. 1997تعیین و به صورت meq oxygen/kg fat
بیان شد .بدین صورت که نمونهاي از روغن استخراج شده به
روش حالل از نمونه برگر ماهي را به دقت در ارلن مایر 250
میليلیتري سر سمبادهاي وزن نموده و حدود  25میليلیتر
از محلول اسید استیک کلروفرمي (نسبت کلروفرم به اسید

استیک  )2:3به محتویات ارلن اضافه شد .سپس 0/5
میليلیتر از محلول یدورپتاسیم اشباع 30 ،میليلیتر از آب
مقطر و  0/5میليلیتر محلول نشاسته یک درصد به مجموعه
افزوده و مقدار ید آزاد شده با محلول تیوسولفاتسدیم 0/01
نرمال تیتر گردید.
مقادیر مجموع بازهاي نيتروژنی فرار ()TVB-N
 10گرم نمونه برگر ماهي چرخ شده را همراه با  2گرم
اکسید منیزیم و  300میليلیتر آب مقطر داخل بالن کلدال
ریخته ،سپس چند عدد پرل شیشهاي به همراه اکتان نرمال
(ضد کف) به آن اضافه شد .سپس بالن را به دستگاه وصل
کرده و از زیر به آن حرارت داده ميشود .در انتهاي دستگاه
یک ارلن مایر  250میليلیتري نیز حاوي  5میليلیتر از
محلول اسید بوریک دو درصد ( 2گرم اسید بوریک در 100
میليلیتر آب مقطر به حجم رسانده) به همراه چند قطره
معرف متیل رد ( 0/1گرم متیل رد در  100میليلیتر اتانول
به حجم رسانده) قرار داده شد .متیل قرمز در محیط اسیدي
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قرمز رنگ و در محیط بازي زرد رنگ ميباشد .عمل تقطیر تا
گذشت  30دقیقه از زمان جوشش مواد درون بالن ،یا جمع
شدن حدود  125میليلیتر مایع در ارلن مایر ادامه یافت.
محلول اسید بوریک به محض قلیایي شدن توسط بازهاي
ازته فرار تقطیر شده زرد رنگ ميشود .عمل تیتراسیون این

محلول توسط اسید سولفوریک  0/1نرمال تا جایي ادامه
یافت که اسید بوریک دوباره قرمز شود .مقدار Total
) Volatile Basic Nitrogen (TVB-Nبه صورت
میليگرم در صد گرم نمونه با توجه به رابطه زیر به دست
ميآید (.)Goudlas and Kontominas, 2005

وزن نمونه × 1/14 × 100/میزان اسید سولفوریک مصرفي= مجموع بازهاي نیتروژني فرار
آناليز ميکروبی
آمادهسازي نمونهها

از عدد به دست آمده لگاریتم گرفته ميشود تا لگاریتم تعداد
کلوني در واحد وزن ( )Log cfu/gبه دست آید (موسسه
استاندارد ملي ایران ،شماره آزمون .)5272

 10گرم از برگر ماهي برداشته شد و در  90میليلیتر سرم
فیزیولوژي استریل  %0/85قرار داده شد و به مدت  60ثانیه
در یک مخلوطکن آزمایشگاهي (Wiggen Hauser,
 .)D500, Malaysiaدر ادامه رقتهاي استاندارد ،0/1
 0/2و  0/3جهت کشت تهیه شد و در طول دوره و در
صورت نیاز (باال بودن بار باکتري و باال بودن تراکـم کلنـيها
درون پلیتها) جهت کشت از رقتهاي باالتر نیز استفاده
گردید .سه ماهي از هر تیمار به طور جداگانه نمونهبرداري
شد.

به منظور تجزیه و تحلیل مقادیر کمي به دست آمده از
تجزیه واریانس یک طرفه در قالب طرح آماري فاکتوریل
ال تصادفي استفاده شد .براي مقایسه میانگینها در
کام ً
مواردي که اثر کلي تیمارها معنيدار شناخته شد از آزمون
 Duncanدر سطح  95درصد به کمک نرمافزار SPSS
استفاده گردید (.)Zar, 1999

تهيه محيط کشت ،انکوباسيون و شمارش باکتري

نتایج

براي شمارش کل باکتريها در نمونههاي تهیه شده ،از
محیط کشت پلیت کانت آگار ()Plate count agar
استفاده شد ،بعد از ساخت محیط کشت ،با میکرو سمپلر
 0/1از نمونههاي تهیه شده طبق دستورالعمل باال ،بر روي
محیط کشت به طور سطحي پخش شد .در صورت نیاز (باال
بودن تعداد باکتري در یک پلیت) رقیقسازي نمونهها با رقت
 1:10در محلول سرم فیزیولوژي درون لولههاي آزمایش
استریل در مراحل بعدي نمونهبرداري انجام ميشد .پلیت
کانتهاي کشت داده شده مربوط به کل باکتريها بعد از 48
ساعت انکوباسیون در  37°Cشمارش شدند (Ben
 .)Gigirey et al. 1999شمارش کلنيهاي باکتري کل
روي هر پلیت با استفاده از رابطه زیر صورت پذیرفت:

نتایج مربوط به ترکیبات غذایي برگر ماهي خارو تهیه شده با
فرموالسیون الف و ب و ماهي خام به صورت مجزا در جدول
 2نشان داده شده است .نتایج آزمایشات حسي برگر خارو
ماهي در جدول  3آورده شده است .مطابق نتایج به دست
آمده در تمامي فاکتورهاي مورد بررسي ،فرآورده حاصل از
فرموالسیون استاندارد (الف) داراي برتري قابل مالحظهاي
نسبت به فرآورده حاصل از فرموالسیون پیشنهادي (ب) بود.
نتایج مربوط به بررسي پارامترهاي شیمیایي کیفي برگر خارو
ماهي حاصل از فرموالسیون استاندارد (الف) ( TVNو )PV
در طول مدت نگهداري به صورت منجمد در شکلهاي  1و
 2نشان داده شده است .میزان مجموع بازهاي نیتروژني
همراه با گذشت زمان افزایش ميیابد ،لیکن در مورد میزان
پراکساید مشاهده ميشود که تا روز پانزدهم میزان شاخص
رو به افزایش است ولي بعد از آن دچار کاهش ميگردد .در

تعداد کل کلني × عکس رفت × حجم استفاده شده = تعداد کلني در یک گرم

روش آماري
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داراي روند کاهشي بوده است ،که این امر به دلیل شرایط
ویژه و قرنطینهاي در محل اجراي پروژه بوده است.

خصوص تغییرات شمارش کلي میکروارگانیسمها همان طور
که در شکل  3مشخص است مقادیر شمارش کلي باکتريها
در فرآورده مورد مطالعه (برگر خارو ماهي) در طول زمان

جدول  -2مقادیر ترکيبات غذایی در فرآوردههاي مختلف خاروماهی باله سفيد.

فرآوردههاي مختلف
ترکیبات
پروتئین
چربي
رطوبت
خاکستر
فیبر
نمک
فسفر
کلسیم

غذایي*

ماهي تازه برگر ماهي استاندارد (الف) برگر ماهي پیشنهادي (ب)
21/49
2/93
69/15
2/37
1/17
2/17
0/2
0/52

21/19
3/07
70/01
2/33
1/09
1/57
0/18
0/56

21/47
2/87
70/17
2/35
1/22
1/07
0/25
0/6

* مقدار ترکیبات مغذي ماهي تازه ،برگر ماهي تهیه شده با فرموالسیون استاندارد (الف) و برگر ماهي تهیه شده با فرموالسیون پیشنهادي (ب)،
مقادیر ارائه شده بر حسب درصد از کل ماده تر ميباشد.
جدول  -3ميانگين نمرات پارامترهاي مورد ارزیابی در برگر ماهی تهيه شده از دو فرمول استاندارد (الف) و پيشنهادي (ب).

پارامترهاي مورد ارزیابي
رنگ و شکل ظاهري
بافت
مزه
بو
مقبولیت عمومي*

فرموالسیون پیشنهادي (ب)

فرموالسیون استاندارد (الف)

5/25
4/45
4/15
5/1
4/35

7/4
5/85
8
8/25
8/1
)et al. (1979

*Paulus
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شکل  -1تغييرات مقادیر پراکساید برگر ماهی خارو ]فرموالسيون استاندارد (الف)[ طی  30روز نگهداري در دماي  -18درجه
سانتيگراد.

شکل  -2تغييرات مقادیر مجموع بازهاي نيتروژنی فرار در برگر ماهی خارو ]فرموالسيون استاندارد (الف)[ طی  30روز نگهداري
در دماي  -18درجه سانتيگراد.
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شکل  -3تغييرات مقادیر شمار کل باکتري در برگر ماهی خارو ]فرموالسيون استاندارد (الف)[ طی  30روز نگهداري در دماي -18
درجه سانتيگراد.

بحث
ترکیب مواد مغذي بدن ماهي تأثیر مستقیم بر ارزش
فرآورده حاصـل از آن ميگذارد .همـانطور که مشاهـده
ميشود ،با توجه به اینکه ماهي خارو باله سفید جزء ماهیان
کم چرب ميباشد (کمتر از  3درصد) و داراي چربي پاییني
است ،ولي در مقابل داراي مقدار قابل توجـهي پروتئین
مـيباشد (بیشتر از  18درصد) .این ماهي از لحاظ مواد
معدني نیز وضعیت خوبي دارد.
نگهداري در دماي  -18درجه سانتیگراد ،یکي از بهترین
روشهاي نگهداري ماهي و فرآوردههاي شیالتي با حداقل
کاهش کیفیت ميباشد (.)Rao, 1983
نتایج ارزیابي حسي در خصوص برگرهاي تهیه شده نشان
داد که در مجموع مقبولیت برگر ماهي تهیه شده با استفاده
از فرموالسیون الف (استاندارد) بیشتر از برگر حاصل از
فرموالسیون ب (پیشنهادي) بود .فرآورده با فرمول
پیشنهادي (ب) در هیچ یک از صفات مورد سنجش امتیاز
باالتر از  6را کسب نکرد ،ولي فرآورده استاندارد (الف) تنها
در فاکتور قوام بافت امتیاز کمتر از  )5/85( 6داشت و در
مابقي صفات میانگین نمرات کسب شده بیش از  6و در

محدود بسیار عالي قرار داشت ،بر همین اساس فرآورده
حاصل از فرموالسیون استاندارد (الف) از لحاظ ارزیابي حسي
از این لحاظ داراي مقبولیت بوده و به همین جهت نگهداري
در سردخانه  -18درجه سانتیگراد انتخاب گردید.
خانيپور و همکاران ( )1392به بررسي شاخصهاي فساد و
تعیین عمر ماندگاري برگر تلفیقي ماهي کپور نقرهاي و
کیلکا در دماي  -18درجه سانتیگراد پرداختند .نتایج این
مطالعه نشان داد که برگر تلفیقي ماهي کپور نقرهاي و کیلکا
از حیث شاخصهاي فساد در شرایط نگهداري در دماي
سردخانه داراي  3ماه عمر ماندگار ميباشد.
میزان  TVB-Nشامل دامنه وسیعي از ترکیبات پایهاي فرار
از جمله آمونیاك ،متیل آمین ،دي متیل آمین ،تري متیل
آمین و دیگر ترکیبات مشابه ميباشد و به طور گستردهاي به
عنوان شاخصي جهت نشان دادن فساد گوشت مورد استفاده
قرار ميگیرد (.)Fan et al. 2008
همانطور که مشاهده شد ،مقدار  TVNدر طول زمان
افزایش یافته است به طوري که در انتهاي دوره نگهداري به
میزان  21میليگرم نیتروژن فرار در  100گرم از نمونه
رسید .با توجه به اینکه میزان  35-40میليگرم TVB-N
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در  100گرم عضله ماهي به عنوان میزان نشان دهنده
گوشت فاسد شده ميباشد ()Fan et al. 2008؛ در تحقیق
حاضر مقدار این شاخص در انتهاي دوره نگهداري فرآورده
مورد نظر از سطح مجاز فراتر نرفت که نشان دهنده عدم
فاسد شدن محصول از لحاظ این شاخص ميباشد.
تولید پراکساید تغییري در ویژگيهاي حسي ماهي ایجاد
نميکند ،اما ميتواند منجر به شکلگیري محصوالت ثانویه
اکسیداسیون همچون آلدئید و کتون شود که موجب ایجاد
بوي نامطبوع و تندي ماهي ميشوند .در مرحله اول
اکسیداسیون ،به واسطه اتصال اکسیژن به باند دوگانه
اسیدهاي چرب غیراشباع پراکسیدها شکل ميگیرند .هیدرو
پراکساید محصول اولیه اکسیداسیون چربيها و اسیدهاي
چرب چند غیراشباع است ،به همین دلیل اکسیداسیون اولیه
چربي با استفاده از اندازهگیري میزان پراکسید ارزیابي مي-
شود ( .)Lin and Lin, 2005بررسي نتایج حاصل از
تغییرات مقدار پراکسید در طول مدت نگهداري برگر ماهي
خارو نشان داد که مقدار پراکسید در  15روز اول نگهداري
برگر ماهي در سردخانه از  0/1به  2/4میلي اکي واالن در
 1000گرم از نمونه گوشت رسیده است و سپس سیر نزولي
داشت ،به طوري که در روز  30نگهداري مقدار آن به 1/2
میلي اکيواالن رسید .حد مجاز میزان پراکسید براي گوشت
ماهي  5میلي اکي واالن در کیلوگرم است ( Yanar,
 .)2007از اینرو و با توجه اینکه مقدار پراکسید در این
تحقیق در فرآورده مورد نظر در انتهاي دوره نگهداري کمتر
از میزان مجاز ذکر شده ميباشد ( 1/2میلي اکيواالن
اکسیژن در  1000گرم گوشت) از لحاظ این شاخص که
نشان دهنده میزان فساد چربي است نیز فرآورده مورد نظر
قابل قبول است.
نتایج آنالیز میکروبي نشان دهنده کاهش بار میکروبي برگر
ماهي در طي نگهداري به صورت منجمد است .نتایج
همچنین نشان داد که عمل نگهداري در فریزر منهاي 18
درجه سانتیگراد با ایجاد یک شوك سرمایي باعث از بین
رفتن تعداد زیادي از باکتريها شده است ،زیرا قبل از انجماد
شمار کل باکتريهاي فرآورده  6/72 log cfu/gبوده و 5
روز پس از انجماد به میزان  4/86 log cfu/gو در انتهاي

دوره آزمایش به  3/85 log cfu/gرسید .میزان مجاز شمار
کل باکتري براي ماهي تازه و فرآوردههاي ماهي 107 cfu/g
پیشنهاد شده است ( .)ICMSF, 1986در مطالعه حال
حاضر میزان بار باکتریایي در انتهاي دوره نگهداري در برگر
ماهي تهیه شده از فرمول استاندارد کمتر از میزان مجاز بود.
شمار کل باکتري در ماهي برگرهاي تهیه شده از ماهي
قزلآالي رنگینکمان در مطالعه  Taskayaو همکاران
( )2003طي مدت  21روز نگهداري در دماي  4درجه
سانتیگراد به میزان  8 cfu/gرسید .کاهش سریع در بار
میکروبي ميتواند ناشي از اثر انجماد و ویژگيهاي ضد
باکتریایي افزودنيهاي غذایي موجود در ترکیب فرآورده
چون سیر باشد (.)AL-Bulushi et al. 2005
در مطالعات متعددي اثبات گردیده است که سیر توانایي
تخریب میکروارگانیسمها را دارد (Heen and Karst,
 .)1965; Arora and Kaur, 1999عالوه بر این کاهش
تدریجي فلور میکروبي و تخریب ساختمان میکروارگانیسم
طي نگهداري اغلب در دامنه دمایي  0-10درجه سانتیگراد
رخ ميدهد ( .)Heen and Karst, 1965در تحقیق حاضر
بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابي حسي برگر ماهي
تهیه شده با فرمول استاندارد در تمامي پارامترهاي مورد
ارزیابي وضعیت بهتري نسبت به برگر ماهي تهیه شده با
فرمول پیشنهادي داشت و در مجموع جهت مصرف مقبولیت
بیشتري داشت .همچنین نتایج شاخصهاي شیمیایي و
میکروبي فساد مربوط به برگر ماهي نگهداري شده در دماي
 -18درجه سانتیگراد نشان دهنده کیفیت قابل قبول
فرآورده مورد نظر در انتهاي دوره نگهداري بود .در مجموع و
بر اساس نتایج به دست آمده ،برگر ماهي تهیه شده با فرمول
استاندارد بعد از نگهداري یک دوره  35روزه در شرایط
انجماد قابلیت مصرف دارد و داراي کیفیت قابل قبولي است.
با توجه به قیمت پائین و حجم باالي صید ماهي خارو باله
سفید در طول سال ،این گونه ميتواند به عنوان منبع
جدیدي جهت تهیه فرآورده خمیري و تولید محصوالت
نهایي از فرآوردههاي خمیري چون برگر و کوفته ماهي مورد
توجه قرار گیرد.
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Abstract
In order to processing white fin wolf-herring (Chirocentrus nudus), fish burger prepared using
two formulas; standard (A) and proposed (B). According to the results of sensory assessment of
fish burger including physical indexes such as color and appearance, consistency of tissue, taste,
flavor and smell, fish burger A obtained higher acceptance than the fish burger B, therefore fish
burger A selected to storage in frozen condition. Chemical and microbial experiments were
conducted in zero time and after 5, 10, 15, 20, 25 and 30 days of storage at -18 °C. Results
showed that peroxide value (PV) increased to 2.4 meq O2 per kg meat until fifteenth day, and
then decreased to 2 meq O2 per kg meat in final storage period (30 days). The value of total
volatile nitrogen (TVN) was 8.4 mg TVB-N per 100 g flesh in zero time and reached to 21 mg
TVB-N per 100 g flesh at the end of the storage period. The total count of bacteria decreased
from 6.75 log cfu/g in zero time to 3.85 log cfu/g at the end of the storage period. Investigation of
quality parameters showed that this product is consumable with good quality at the end of 30
days of storage in freezing condition (-18 °C).
Keywords: White fin wolf-herring, Fish burger, Quality parameters, Sensory evolution, Freezing
storage
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