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چکیده
از بین محصوالت گوشتی میتوان به سوسیس و کالباسهای تخمیری اشاره کرد که
دارای خصوصیات ویژهای ازجمله زمان نگهداری بیشتر ،ارزش تغذیهای باالتر بهواسطۀ
کاهش نیتروزآمین و عطروطعم مطلوبتر هستند .استفاده از گوشت ماهی بهجای
گوشت قرمز ،استفاده از جایگزینهای چربی و کاربرد سوشهای پروبیوتیک در این
محصوالت توانسته است تا حدود زیادی منجربهتولید محصولی فراسودمند شود .در این
تحقیق ،تولید سوسیس تخمیری ماهی قزلآال با پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس
رامنوسوس و پالنتاروم و جایگزینی قسمتی از چربی آن با اینولین و بررسی خصوصیات
فیزیکوشیمیایی ،بافتی ،تغذیهای و حسی آن طی زمان مدنظر قرار گرفت .نتایج نشان
داد که نمونههای حاوی اینولین طی زمان رطوبت کمتری از دست دادند (کمتر از 4
درصد) .میزان چربی نمونهها طی گذشت زمان تفاوت معنیداری با هم نداشتندpH .
نمونههای حاوی پروبیوتیک نسبت به نمونۀ شاهد اُفت بیشتری داشتند و به حدود
 4/6-4/8رسیدند .اینولین در نمونهها شدت روشنایی را کاهش و قرمزی را افزایش داد.
ازطرفی حضور پروبیوتیکها سبب کاهش شدت روشنایی نمونهها شد .نمونههای
پروبیوتیک حاوی اینولین در مقایسه با نمونههای حاوی چربی بیشتر ،به سبب کاهش
 pHبه نقطۀ ایزوالکتریک و متراکمترشدن رشتههای پروتئینی ،سختی بیشتری داشتند.
انسجام بافت نمونههای با چربی کاهشیافته نیز بیشتر بود .مقدار نیتروزآمین در
نمونههای حاوی پروبیوتیک نسبت به نمونۀ شاهد کمتر بود و طی گذشت زمان به زیر
 1پیپیبی رسید .ارزیابی حسی نیز به استثناء عطر و بو رای به برتری نمونۀ شاهد
داشت و سایر نمونهها نیز در ارزیابی حسی تفاوت زیادی با هم نداشتند.

تاریخ دریافت1399/07/24 :
تاریخ پذیرش1399/12/09 :
واژههای کلیدی
اینولین
سوسیس تخمیری
قزلآال

الکتوباسیلوس پالنتاروم
نیتروزآمین
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مقدمه
گوشت و فراوردههای آن یکی از منابع مهم پروتئین در
رژیم غذایی افراد محسوب میشود و مصرف به اندازۀ آنها

میتواند تأمینکنندۀ مواد مغذی مهمی باشد .عوامل
مختلفی همچون فاکتورهای حسی ،تغذیهای و اقتصادی بر
هستند
دخیل
گوشت
مصرف
عمومیت

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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( .)Ertürkmen, Kiliç, & Kiliç, 2016از بین محصوالت
گوشتی میتوان به سوسیس و کالباسهای تخمیری اشاره
کرد که در جهان سهم قابلتوجهی را به خود اختصاص
دادهاند و دارای خصوصیات ویژهای ازجمله بهبود زمان
نگهداری ،بهبود ارزش تغذیهای بهواسطۀ کاهش نیتروزآمین
و بهبود عطروطعم هستند که بیشتر ناشی از متابولیتهای
تولیدشدۀ باکتریایی طی تخمیر میباشند ( Xu, Xia, Yang,
.)& Nie, 2010
بااینحال محصوالت گوشتی مانند سوسیس و کالباس
به ندرت بهعنوان یک محصول سالمتیبخش تلقی میشوند
چون حضور نیترات ،نمک و میزان چربی باالی آن تصویر
یک غذای سودمند را از بین میبرند ( & Vuyst, Falony,
 .)Leroy, 2008محتوی چربی باال در این محصوالت مسئول
ایجاد خصوصیات مختلفی در انواع سوسیس و کالباس
میباشد .نخست ازنظر فیزیولوژی و تغذیهای منبعی از
ویتامینهای محلول در چربی و انرژی میباشند .دوم اینکه
چربی میتواند در توزیع و ایجاد عطروطعم ،احساس دهانی،
بافت و در کل پذیرش کلی توسط مصرفکننده نقش مهمی
داشته باشد .همچنین گرانولهای چربی دارای نقش
تکنولوزیکی در تولید سوسیسها دارند بهاینصورت که در
کاهش رطوبت از الیههای داخلی سوسیس مؤثرند
( ;Olivares, Navarro, Salvador, & Flores, 2010رکنی,
 .)1387دراینراستا و در کاهش نگرانیهای مصرف این
قبیل محصوالت گوشتی ،محققین مبادرت به تغییراتی در
تولید انواع سوسیس و کالباس ورزیدند .استفاده از گوشت
ماهی بهجای گوشت قرمز ،استفاده از جایگزینهای چربی و
کاربرد سوشهای پروبیوتیک در این محصوالت توانسته
است تا حدود زیادی منجربهتولید یک محصول فراسودمند
شود (عطار ,موحد & ,مظاهریاسدی ;1396 ,علینژاد,
.)1390
ماهی عالوهبر منبعی غنی از پروتئینهای با قابلیت
هضم آسان و ارزش بیولوژیک باال قادر میباشد ویتامینها،
مواد معدنی و اسیدهای چرب ضروری را در دسترس قرار
دهد ( Moosavi-Nasab, Mohammadi, & Oliyaei,
 .)2018بااینحال فسادپذیری شدید ماهی موجبشده که
مصرف آن بهصورت تازه و کافی محدود به مناطق مجاور
سواحل دریا و مکانهای صید ماهی باشد .استفاده از
فناوری تخمیر بهعنوان راهکاری دیگر بهمنظور افزایش طول
مدت نگهداری یک فراورده ،افزایش ارزش افزوده و بهبود

خصوصیات کیفی فراورده بخصوص بافت و طعم و بوی بهتر
آن است .باتوجهبه اینکه ماهی از فسادپذیری باالیی
برخوردار است تخمیر الکتیکی میتواند روش مهمی جهت
نگهداری تولیدهای دریایی در کشورهای درحالتوسعه باشد
(.)Hu, Xia, & Ge, 2008
ماهی قزلآال 1یکی از منابع خوب آهن است و آهن در
خونسازی و همچنین در حفظ مقاومت بدن در برابر
میکروبها نقش مهمی بر عهده دارد .آهن موجود در قزلآال
بهگونهای است که جذب آن در دستگاه گوارش آسان بوده و
بهخوبی در بدن به مصرف میرسد .عالوهبرآن آهن موجود
در قزلآال نقش مهمی در پیشگیری از کمخونی ناشی از
فقر آهن بر عهده دارد .نتایج مطالعههای دیگر نیز نشان
دادهاند چربی امگا 3-ماهی قزلآال میتواند فشارخون و
ضربان قلب را در بیماران صرع تنظیم کند و از تعداد
تشنجهای آن بهطور قابلتوجهی بکاهد .قزلآال بهعنوان
منبع غنی پروتئین ،به آسانی در دستگاه گوارش هضم و
جذب میشود و تقریباً بهطورکامل در بدن به مصرف
میرسد .همچنین عنصر روی موجود در آن در رشد
کودکان و در تنظیم بلوغ جنسی نوجوانان تأثیر مهمی دارد
و مصرف آن در دوران رشد از کوتاهی قد پیشگیری میکند.
قزلآال حاوی مقدار قابلتوجهی از ویتامینهای گروه  Bبوده
که در تنظیم فعالیت سلولهای عصبی و درنتیجه ،در
سالمت سیستم عصبی و سالمت پوست تأثیر دارد.
همچنین بعضی از انواع ویتامینهای گروه  Bدر خونسازی
نیز مؤثرند.
استراتژی دیگر در تولید انواع سوسیس و کالباس
فراسودمند استفاده از پروبیوتیکها طی تخمیر آن است.
پروبیوتیکها دارای خاصیت ضدسرطانی هستند که این
عمل را با خنثیسازی مسمومیت ژنوتوکسینها 2در روده
انجام میدهند ( .)Picard et al., 2005مصرف پروبیوتیکها
منجربهتولید طیف متفاوتی از ترکیبات تخمیری بازدارنده
میگردد .از بین ترکیبات بازدارندهای که بهوسیلۀ این
باکتریها تولید میشود ،میتوان به آنتیبیوتیکها،
دیاستیل ،استوئین ،استالدهید ،اسید چرب آزاد ،آمونیاك،
آنزیمهای تجزیهکنندۀ باکتریها ،اتانول ،پراکسیدهیدروژن،
باکتریوسینها و آمینواسیدها اشاره کرد .مواد ضدمیکروبی
تولیدشده توسط این باکتریها ،نقش اساسی در سالمت و
Trout
Genotoxin
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افزایش نیمۀ عمر این فراوردهها بر عهده دارند
(;Abrahamse, Pool-Zobel, & Rechkemmer, 1999
علینژاد .)1390 ,نیتروزآمین یکی از ترکیبات مهم
سرطانزا بوده که در انواع محصوالت گوشتی فراوریشده
یافت میشود ( .)Chen et al., 2016استفاده از نیترات در
محصوالت گوشتی به سبب بهبود رنگ و خصوصیت
نگهدارندگی آنها اجتنابناپذیر است .اما یکی از عوامل مهم
در میزان نیتروزآمین محصوالت گوشتی مقدار مصرف
نمکهای نیترات در محصوالت گوشتی میباشد
(; Wang Herrmann, Granby, & Duedahl-Olesen, 2015
 .)et al., 2015به نظر میرسد استفاده از گوشت ماهی
بهجای گوشت قرمز در سوسیس و کالباس مصرف نیترات را
کاهش داده است و ازطرفی پروبیوتیکهای موجود در آن
میتوانند از تشکیلشدن این ترکیب جلوگیری کنند.
3
مطالعهها نشان داده است که الکتوباسیلوس پنتوسوس R3
4
میزان نیتروزآمین را در یک محیط کشت ام آر اس براث
کاهش میدهد (.)Xiao, Li, Zhou, Ma, & Chen, 2018
ازطرفی این عقیده وجود دارد که ساختار سوسیس و
کالباس میتواند از پروبیوتیکها طی گذر از سیستم هضم
بدن محافظت کند ( .)Klingberg & Budde, 2006یک
تحقیق انجامشده روی داوطلبانی که روزانه  50گرم
سوسیس کالباس پروبیوتیک مصرف کردند نشان داد که
میزان سطح ایمنی بدن میزبان بهبود یافت اگرچه کاهش
قابلمالحضهای در میزان کلسترول و تریگلیسرید 5سرم
خونی داوطلبان مشاهده نشد (.)Jahreis et al., 2002
باتوجهبه مطالب عنوانشده ،در این تحقیق تولید
سوسیس تخمیری ماهی قزلآال با پروبیوتیکهای
الکتوباسیلوس رامنوسوس 6و الکتوباسیلوس پالنتاروم 7و
همچنین جایگزینی قسمتی از چربی آن با اینولین
موردبررسی قرار گرفت.
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کنستانترۀ پروتئین سویا 2 ،درصد نشاستۀ اصالحشدۀ ذرت،
 1/75درصد نمک 0/3 ،درصد پلیفسفات سدیم 0/8 ،درصد
ادویه 0/02 ،درصد نیترات سدیم 0/02 ،درصد اسید
آسکوربیک و  0/1درصد مونوسدیم گلوتامات 8استفاده شد.
بچهای جداگانهای نیز با اینولین به میزان  2درصد از چربی
کل نمونۀ شاهد تهیه شد و سلولهای فشرده و مرطوب دو
استارتر الکتوباسیلوس رامنوسوس و الکتوباسیلوس
پالنتاروم تهیهشده از مرکز کلکسیون میکروارگانیسمهای
صنعتی ایران پس از آمادهسازی به مقدار  0/1گرم بر
کیلوگرم بهصورت جداگانه به هر بچ تلقیح گردید .سپس به
مدت  24ساعت در دمای  20درجۀ سانتیگراد اجازه داده
شد تا عمل تخمیر صورت گیرد تا  pHآن به حدود  5برسد
و درنهایت در اتاق پخت با دمای  60درجۀ سانتیگراد
فراوری حرارتی شد .یک بچ نیز بدون اینولین و استارتر
بهعنوان نمونۀ شاهد تهیه گردید ( & Dinçer, Yılmaz,
 ;Çaklı, 2017عطار .)et al., 1396
آمادهسازی و فعالسازی سویۀ میکروبی پروبیوتیک

سوشهای الکتوباسیلوس پالنتاروم ( )PTCC1058و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )PTCC1637به شکل پودر
لیوفلیزه 9آن برای رسیدن به تعداد  109واحد تشکیل کُلنی
بر گرم باکتری به مدت  72ساعت در محیط MRS Broth
در دمای  37درجۀ سانتیگراد رشد داده شد و سپس طی
سانتریفیوژ ( ،Z36 HK ،Hermleساخت آلمان) در 6000
دور در دقیقه و در دمای  4درجۀ سانتیگراد به مدت 15
دقیقه ،سلولهای فشردۀ مرطوب بهدستآمد .در انتها برای
حذف ناخالصیها با محلول  0/1درصد آب پپتونه شستوشو
داده شد و در شرایط کامالً بهداشتی نگهداری شد
(.)Mokarram, Mortazavi, Najafi, & Shahidi, 2009
اندازهگیری خصوصیات شیمیایی

مواد و روشها
تولید سوسیس تخمیری

در هر بار تولید حدود  69درصد گوشت چرخشدۀ ماهی
قزلآال 18 ،درصد یخ 6 ،درصد روغن آفتابگردان 2 ،درصد
lactobacillus pentosus
MRS Broth
triglyceride
lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus Plantarum

3.
4.
5.
6.
7.

اندازهگیری  pHبهصورت مستقیم با pHمتر (،Hanna
ساخت تایوان) در مخلوطی همگن از نمونه و آب به نسبت
 1:1انجام شد .میزان پروتین براساس درنظرگرفتن ضریب
 6/25و با اندازهگیری میزان ازت با دستگاه کلدال (مدل
 ،V40ایران) صورت گرفت .میزان رطوبت نیز براساس
استاندارد آنالیز گوشت صورت گرفت بهاینصورتکه اختالف
Monosodium glutamate
Lyophilized

8.
9.
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وزن نمونهها در دمای  100درجۀ سانتیگراد تا رسیدن به
وزن ثابت اندازهگیری شد .میزان چربی نیز به روش
استخراج با دستگاه سوکسله ( ،E500آریا آزما ،ایران) با
حالل ان-هگزان در یک سیستم مداوم رفالکس انجام شد
(.); AOCS, 2006AOAC, 1975
بافتسنجی

بافتسنجی نمونهها با استفاده از دستگاه بافت سنج (مدل
پرتن  ،TVT6700ساخت بریتانیا) ازنظر فاکتورهایی
همچون سختی ،10ارتجاعیت ،11قابلیت جویدن 12و
چسبندگی 13ارزیابی گردید .بهصورتیکه برشهای سوسیس
در اندازۀ  2×2×1/5سانتیمتر آماده شد و با پروب قطر 75
میلیمتر و نیروی پیشران حدود  5گرم موردآزمون قرار
گرفت (.)Olivares et al., 2010
رنگسنجی

فاکتورهای رنگسنجی نمونهها مانند قرمزی (* ،)aزردی
(* )bو روشنایی (* ،)Lازطریق نرمافزار Image Jنسخۀ .52
 1مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای تهیۀ عکس از
نمونهها از محفظهای استفاده گردید که روشنایی آن با
استفاده از  6المپ فلورسنت با قدرت  8وات (رنگ سفید)
تأمین شده است .روی محفظه دوربینی (EOS ،Canon
 ،1000Dساخت ژاپن) با فاصلۀ  30سانتیمتری از نمونهها
قرار داده شد و تصویر با وضوح  2816×1880پیکسل گرفته
شد (.)Huang, Hou, & Li, 2013
اندازهگیری نیتروزآمین

برای این منظور ابتدا الزم بود تا نیتروزآمین از نمونههای
سوسیس استخراج گردد .ابتدا  200گرم سوسیس با 100
سیسی آبمقطر مخلوط شد و بههمراه  120گرم نمک
طعام به یک ارلن  1000سیسی انتقال یافت و روی حمام
بخار به جوش آمد .سپس  400میلیلیتر از تقطیرشده آن
به یک فالسک سرد حاوی  40میلیلیتر دیکلرومتان انتقال
یافت و با  3میلیلیتر اسید سولفوریک و  80گرم نمک
طعام مخلوط شد و سپس به قیف جداکننده انتقال یافت.
درنهایت با کاغذ صافی  0/22میکرومتر صاف شد و با
Hardness
Springiness
Chewiness
Cohesiveness

10.
11.
12.
13.

اواپراتور تحتخأل تا رسیدن به  0/5میلیلیتر تغلیظ شد تا
برای انتقال به گاز کروماتوگرافی-طیفسنجی جرمی GC-
( MSمدل ،Varian CP-3800هلند) آماده گردد .ستون
کروماتوگرافی از نوع  DP5با طول  30متر و قطر داخلی
 0/25میلیمتر بود .عملکرد تشخیصی آن در 70
الکترونولت صورت گرفت و دمای آن نیز در دامنۀ  50تا
 250درجۀ سانتیگراد و با افزایش  6درجۀ سانتیگراد در
هر دقیقه تنظیم شد (.)Xiao et al., 2018
ارزیابی حسی

ارزیابی حسی نمونههای سوسیس ماهی با استفاده از 10
نفر ارزیاب ( 5نفر آقا و  5نفر خانم) و به روش هدونیک 7
نقطهای انجام شد .نمونهها ازنظر ویژگیهایی نظیر ظاهر،
بافت (قابلیت جویدن و تردی) و احساس دهانی در روز 20
موردارزیابی قرار گرفتند و برای هرکدام از فاکتورهای
ذکرشده ،امتیاز  1تا ( 7بسیارضعیف تا بسیارعالی)
درنظرگرفته شد (.)Rubio et al., 2013
آنالیز آماری

در این تحقیق اثر حضور اینولین در فرموالسیون ،نوع سوش
پروبیوتیک و زمان ماندگاری در سه بازۀ  10روزه بهعنوان
متغیرهای مستقل (جدول  )1در قالب طرح کامالً تصادفی
بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میزان نیتروزآمین نمونهها
بررسی شد و با نمونۀ شاهد موردمقایسه قرار گرفت .نتایج
حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای SAS
(نسخۀ  )9 .1و  Microsoft Office Excelنسخۀ 2013
مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .میانگین دادههای هر
14
آزمون در سه تکرار با آزمون حداقل اختالف معنیداری
( )LSDدر سطح  95درصد انجام مقایسه شد.

جدول  -1متغیرهای بهکاررفته در طرح کامالً تصادفی
تیمارها
شاهد
تیمار1
تیمار2
تیمار3
تیمار4

متغیرها
اینولین

نوع سوش

زمان(روز)

0
2درصد چربی کل
0
2درصد چربی کل
0

0

رامنوسوس
رامنوسوس
پالنتاروم
پالنتاروم

30-0
30-0
30-0
30-0
30-0

14. Least Significant Difference

صادقی و همکاران
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ارزیابی خصوصیات و ویژگیهای سوسیس ماهی قزلآالی فراسودمند حاوی پروبیوتیک ...

حروف غیریکسان بزرگ هر سطر (زمان مشخص) ازنظر آماری در سطح ( )P≥0/05تفاوت معنیداری دارند.

58/6±0/08bD 59/4±0/19cC 61/3±0/23bB 63/5±0/18aA 14/1±0/19aA 14/1±0/23aA 14/1±0/09aA14/2±0/14bA 12/96±0/29aA 12/92±0/23aB 12/91±0/21aB 12/9±0/23aB 4/75±0/00bC 4/9±0/06cB 5/1±0/00bA

57/9±0/11cC 58/2±0/14dC 60/2±0/09cB 62/8±0/2bA 9/4±0/08bB 9/5±0/02bB 9/5±0/08bB 9/7±0/09cA 12/62±0/23bA 12/59±0/21cAB 12/56±0/16aB 12/56±0/16bB 4/6±0/01cC 4/9±0/01cB 5/1±0/02bA

حروف غیرمشابه کوچک در هر ستون (تیمار مشخص) ازنظر آماری در سطح ()P≥0/50تفاوت معنیداری دارند.

تیمار 5/2±0/05aA 4

تیمار 5/2±0/00aA 3

تیمار 5/2±0/04aA 2
59/2±0/15aC 60/3±0/2bB 62/0±0/26aA 62/9±0/19bA 14/1±0/11aA 14/2±0/09aA 14/2±0/23aA14/1±0/12bA 12/53±0/08cA 12/49±0/08dB 12/48±0/19cB 12/44±0/08cC 4/8±0/02bC 5/1±0/02aB 5/1±0/05bB

57/6±0/16cB 60/1±0/23bAB 62/3±0/18aA 63/2±0/23aA 14/3±0/23aA 14/4±0/08aA 14/4±0/18aA 14/4±0/23aA 12/69±0/16bA 12/62±0/19bB 12/6±0/11bB 12/56±0/12bC 5/1±0/02aAB 5±0/01bB 5/2±0/02aA

0
10
20
30
0
10
20
30

تیمار 58/2±0/23bC 60/9±0/25aB 61/9±0/13bA 62/5±0/08bA 9/1±0/16bB 9/1±0/09bB 9/4±0/19bA 9/5±0/2cA 12/45±0/19dA 12/41±0/23dB 12/4±0/08cB 12/35±0/13cC 4/6±0/01cD 4/8±0/03dC 5/05±0/01cB 5/15±0/01aA 1

شاهد
5/2±0/00aA

0
10
20
30
0
10
20
30

زمان (روز)
چربی (درصد)
رطوبت (درصد)

محققین دیگر نشاندهندۀ افزایش میزان چربی طی یک
دورۀ  63روزه بود که ممکن است بهواسطۀ کاهش رطوبت
باال طی این دورۀ طوالنی ایجادشده باشد .میزان پروتئین
در بین هیچ کدام از نمونهها تفاوت معنیداری نداشت
( )P>0/05اما طی دورۀ  30روزه بهدلیل اُفت رطوبت
کمی افزایش یافت ( .)Olivares et al., 2010میزان
رطوبت نمونهها طی گذشت زمان بهطور معنیداری
کاهش پیدا کرد .بهطوریکه کاهش رطوبت در نمونۀ
شاهد ( 8/5درصد) نسبت به نمونههای دیگر (6/5-7/5
درصد) بیشتر بود .این امر ممکن است بهدلیل فعالیت
پروبیوتیکهای موجود در سوسیس و سوقدادن  pHبه
سمت نقطۀ ایزوالکتریک باشد .در  pHایزوالکتریک رطوبت
بهدلیل تجمع رشتههای پروتئینی پیوند کمتری با آنها
ایجاد میکند و میزان اتالف رطوبت تسریع میشود (عطار
 .)et al., 1396میزان  pHنمونهها کامالً وابسته به حضور
اینولین بهدلیل ماهیت اسیدی آن و گذشت زمان بود .طی
زمان میزان  pHبهدلیل فعالیت پروبیوتیکها کاهش پیدا
کرد و از حدود  5/2به حدود  4/6رسید .تفاوت در توع
سوش پروبیوتیک نیز اختالف زیادی را در میزان pH
نمونهها ایجاد نکرد (.)Dalmış & Soyer, 2008

pH

; Ndife, Linus-Katsanidis, & Bloukas, 2009
 .)Chibueseh, & Bseocha, 2019هرچند نتایج برخی

پروتئین (درصد)

در این تحقیق میزان چربی ،پروتئین ،رطوبت و
سوسیس ماهی طی یک دورۀ  30روزه موردبررسی قرار
گرفت (جدول .)2بدیهی بود که نمونههای حاوی اینولین
بهعنوان جایگزین چربی دارای اختالف معنیداری
( )P>0/05ازنظر میزان چربی با سایر نمونهها بودند .اما
میزان چربی در بین نمونههای حاوی اینولین و سوشهای
پروبیوتیک طی بازۀ زمانی بررسیشده اختالف معنیداری
در سطح  5درصد نداشت .میزان چربی طی زمان نگهداری
نسبت به روز اول اختالف معنیداری نداشت ( )P>0/05و
کاهش بسیار کم آن در برخی تیمارها شاید بهدلیل
فعالیت سوشهای پروبیوتیک نمونه باشد .این نتایج با
مشاهدههای برخی از محققین مطابقت داشت ( Liaros,
pH

تیمار

خصوصیات شیمیایی

جدول  – 2آنالیز شیمیایی نمونههای سوسیس ماهی قزلآال طی زمان نگهداری

نتایج و بحث

6

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

11/1±0/63bB 3/2±1/01dA 2/9±0/78cB 2/8±0/45cB 2/8±0/27bB 56/2±1/11bB 56/5±1/09bB 57/0±0/98bA
11/6±1/02bA 11/4±0/85bA 11/3±1/00bAB

11/1±0/44bA 11/0±0/95bA 10/8±0/95cB

11/6±0/88bA 11/6±1/11bA 11/4±1/02bA

10/5±0/95cA 10/6±0/75cA 10/4±0/62cA

3/8±0/45aA 3/6±0/91aB 3/4±0/52aC 3/2±0/31aD 54/2±1/23cA 54/2±1/12cA 54/8±1/13cA
10/6±0/74cB

11/2±1/02bB 3/3±0/44cA 3/2±0/34bA 2/9±0/16cB 2/8±0/37bB 56/2±0/35bB 56/6±0/56bB 57/3±0/71bA

10/3±0/88cA 3/6±0/23bA 3/2±0/32bB 3/1±0/15bB 3/1±0/36aB 53/6±0/88dB 54/1±0/98cA 54/6±1/12cA

12/1±0/92aA 3/4±0/17cA 3/0±0/21cB 2/8±0/45cC 2/8±0/25bC 58/1±1/13aB 58/4±1/32aB 59/2±0/89aA

20
30
0
10
20
30

12/1±1/02aA 12/3±0/78aA 12/2±0/74aA

حروف غیریکسان بزرگ هر سطر (زمان مشخص) ازنظر آماری در سطح ( )P≥0/05تفاوت معنیداری دارند.

57/1±1/21bA

54/9±1/03cA

57/4±0/23bA

54/7±0/58cA

59/2±1/02aA

0
10
20
30
0
10
زمان (روز)

حروف غیرمشابه کوچک در هر ستون (تیمار مشخص) ازنظر آماری در سطح ()P≥0/05تفاوت معنیداری دارند.

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

تیمار 1

شاهد

تیمار
فاکتور روشنایی (*)L
فاکتور قرمزی (*)a
فاکتور زردی (*)b

طی زمان نگهداری از شدت فاکتور ( Lروشنایی) کاسته
شد .این امر دررابطهبا کاهش وزن و متراکمترشدن بافت
در اثر ازدستدادن آب بود .ازطرفی با جایگزینی اینولین
بهجای چربی از شدت روشنایی نمونهها بهطور معنیداری
( )P>0/05کاسته شد (جدول  .)3این مشاهدهها با نتایح
( )2010()Olivares et al., 2010مطابقت داشت .در
تحقیق دیگری نیز نشان داد که افزودن اینولین و کاهش
چربی در سوسیسهای فرانکفورتر سبب کاهش شدت
روشنایی نمونههای سوسیس و افزایش فاکتور  aیا قرمزی
میشود (.)Cardoso, Mendes, & Nunes, 2009
Berizi,
Shekarforoush,
(
& Mohammadinezhad, Hosseinzadeh,
 )2015()Farahnaki, 2017گزارش کردند نمونههای
سوسیس دارای  6درصد اینولین ،شدت روشنایی کمتری
نسبت به نمونۀ شاهد داشت .همچنین (قصابنژاد ,حجتی,
& جوینده )2019()1398 ,طی بررسی اثرات افزودن
اینولین بر کفیر شیر میش بیان کردند که کاهش میزان
روشنایی نمونهها بهدلیل حضور اسید الکتیک باکتریها و
تجزیۀ پروتئین و درنتیجه پیشبرد واکنش مایالرد بوده
استBolenz, Amtsberg, & Schäpe, ( .
 )2005()2006افزایش میزان اینولین در شکالت شیری
را عامل جذب بیشتر آب و درنتیجه کاهش پراکنش نور
دانستند که سبب کاهش روشنایی شکالت شد که با نتایج
سایر محققین نیز مطابقت داشت (.)El-Khair, 2009
میزان فاکتور ( aقرمزی) تفاوت معنیداری بین تیمارها در
سطح  5درصد نداشت و ممکن است بهدلیل عدم وجود
رنگدانۀ میوگلوبین در سوسیس ماهی باشد ،اما با کاهش
درصد چربی از میزان فاکتور ( bزردی) به میزان بسیار
کمی کاسته شدکه با نتایج محققین اشارهشده همخوانی
داشت.

جدول  – 3رنگسنجی نمونههای سوسیس ماهی قزلآال طی زمان نگهداری

تغییرات رنگ

صادقی و همکاران
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ارزیابی خصوصیات و ویژگیهای سوسیس ماهی قزلآالی فراسودمند حاوی پروبیوتیک ...

حروف غیریکسان بزرگ هر سطر (زمان مشخص) ازنظر آماری در سطح ( )P≥0/05تفاوت معنیداری دارند.

روف غیرمشابه کوچک در هر ستون (تیمار مشخص) ازنظر آماری در سطح ()P≥0/50تفاوت معنیداری دارند.

0/9±0/08bA 0/85±0/09cC 14/6±0/23aA
0/24±0/01aA 0/22±0/04aB 0/18±0/09aC 0/19±0/02aC 0/89±0/08bB 0/91±0/02cA

0/13±0/05dA 0/11±0/02dB 0/12±0/06cB 0/11±0/09dB 0/96±0/01aA 0/94±0/09bB 0/96±0/03aA 0/91±0/12bC 12/53±1/08bA 12/49±0/98bB 12/48±0/39cB 12/4±0/78cC

0
10
20
30
0
10
20
30

0/24±0/03aA 0/19±0/05bB 0/17±0/03aC 0/17±0/08bC 0/88±0/06cA 0/88±0/09dA 0/82±0/09cB 0/86±0/02cA 14/45±0/49aA

30

زمان (روز)

نیتروزآمینها در محصوالت گوشتی معموالٌ به شکلهای
مختلفی دیده میشوند .نیتروزو دیمتیل آمین
( ،)NDMAنیتروزو دیاتیل آمین ،)NDEA( 16نیتروزو
18
دیبوتیل آمین )NDBA( 17و نیتروزو پیرولیدین
( )NPYRنیتروزآمینهای رایج در فراوردههای گوشتی
هستند که در این تحقیق میزان نیتروزآمین کل نمونهها
مورد آنالیز قرار گرفت .براساس نتایج بهدستآمده در
شکل ( )1میزان نیتروزآمین در نمونۀ شاهد بهطور
معنیداری ( )P<0/05باالتر از سایر نمونهها بود و طی
گذشت زمان از  0/96به  1/22پیبیبی رسید .اما مقایسۀ
آن با نمونههای حاوی پروبیوتیک نشان داد که حضور
پروبیوتیکها و فعالیت آنها در تولید اسیدهای آلی مانع از
ایجاد و افزایش میزان نیتروزآمین طی زمان شد .اگرچه با
گذشت زمان بر میزان نیتروزآمین در نمونۀ شاهد افزوده
شد اما نمونههای پروبیوتیک توانستند میزان آن را تقریباً
در سطح ثابتی ( 0/89-0/92پیبیبی) طی زمان نگهدارند.
همچنین نمونههای پروبیوتیک حاوی اینولین طی زمان از
15

ارتجاعیت (سانتیمتر)

تیمار 0/17±0/08cA 0/17±0/09cA 0/14±0/03bB 0/13±0/08cB 0/89±0/09bB 0/91±0/03cA 0/91±0/09bA 0/92±0/14bA 12/96±0/79bA 12/92±0/83bB 12/91±0/51cB 12/9±0/73cB 32/4±1/23dA 31/6±0/88dB 30/5±1/23cC 29/8±1/11dD 4

33/2±0/9cA

34/1±1/8bA

براساس جدول ( )4درجۀ سختی سوسیس ماهی قزلآال با
گذشت زمان کمی افزایش یافت .یکی از دالیل این امر
کاهش رطوبت و فشردگی بیشتر نمونهها بود (Moosavi-
 .)Nasab et al., 2018نمونههای حاوی چربی بیشتر نرمتر
از نمونههای حاوی اینولین بود .با کاهش چربی در نمونهها
قابلیت جویدن نیز بیشتر شد (; Berizi et al., 2017
 .)Selgas, Salazar, & García, 2009نمونههای حاوی
چربی کمتر ،ارتجاعیت کمتری داشت اما مقادیر آن در
طول زمان تغییر چندانی نداشت که مطابق با نتایج
( )2009()Liaros et al., 2009و ( Moosavi-Nasab et
 )2017()al., 2018بود .انسجام در نمونههای با چربی
کاهشیافته از نمونۀ شاهد و سایر نمونهها با میزان چربی
بیشتر ،باالتر بود )2017()Berizi et al., 2017( .گزارش
کردند که جایگزینی اینولین بهدلیل جذب باالتر آب سبب
تضغیف ساختار سهبُعدی امولسیون سوسیس میشود که
خود عامل افزایش انسجام بیشتر است.
بررسی میزان نیتروزآمین

انسجام ()ration

0/20±0/06bA 0/16±0/03cB 0/15±0/08bB 0/14±0/03cC 0/96±0/03aA 0/97±0/08aA 0/95±0/08aA 0/96±0/03aA 12/69±0/16bA 12/62±0/29bA 12/6±0/61cA 12/5±0/72cB

تیمار 14/5±0/21aA 14/5±1/16aA 14/2±0/66aB 37/2±0/56aA 36/9±1/87aA 35/2±2/16aB 34/5±1/35bC 3

33/6±1/1bB

تیمار 32/1±2/02cB 30/9±1/05cC 30/2±0/77dC 2

32/9±1/21bC 32/6±2/35cC

0
10
20
30
0
10
20

جویدنی ()N.mm

تیمار 14/1±0/33aB 13/9±0/98bC 13/9±0/43bC 37/0±2/01aA 36/5±1/12aB 35/9±1/52aC 35/6±0/92aC 1

شاهد

تیمار
سختی ()N

جدول  – 4بافتسنجی نمونههای سوسیس ماهی قزلآال طی زمان نگهداری

بافتسنجی

Nitrosodimethylamine
Nitrosodiethyamine
Nitrosodibutylamine
Nitrosopyrrolidine

15.
16.
17.
18.
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نمونههای پروبیوتیک بدون اینولین در کاهش نیتروزآمین
تا حدودی مؤثرتر بودند اگرچه در سطح  5درصد این
اختالف معنیدار نبود (شکل  .)1این یافتهها تا حدود
زیادی با نتایج سایر محققین که از دیگر سویههای
الکتوباسیلوس در سوسیس تخمیری استفاده کرده بودند،
مطابقت داشت ( Sun, Kong, Chen, Han, & Diao,
.); Xiao et al., 20182017
پالنتاروم  +اینولین
رامنوسوس  +اینولین

قابیت
جویدن
7
5

بو

1
0.9
0.8
20

0

10

0.7

میزان نیتروزآمین (نانوگرم بر گرم)

1.1

زمان (روز)
شکل  -1نتایج حاصل از ارزیابی میزان نیتروزآمین در
نمونههای سوسیس ماهی قزلآال طی زمان نگهداری
control
L.P
L.R

L.P+inulin
L.R+inulin

Chewability
7

پذیرش
کلی

3
1

شاهد
پالنتاروم
رامنوسوس

1.2

30

پالنتاروم  +اینولین
رامنوسوس  +اینولین

مزه
1.3

شاهد
پالنتاروم

ظاهر
(با
تکیه
بر…

شکل  -2نتایج حاصل از ارزیابی حسی نمونههای سوسیس
ماهی قزلآال

ارزیابی حسی

در ارزیابی حسی اکثر ارزیابها بهغیراز بوی مشخصتر
ماهی در نمونۀ شاهد به سایر خصوصیات آن امتیاز باالتری
دادند .تردی ،احساس دهانی و ظاهر نمونۀ شاهد امتیاز
باالتری را کسب کرد .اما نمونههای حاوی اینولین
تلقیحشده با هر دو سوش عطر و آرومای بهتری را کسب
نمود .ممکن است فعالیت سوشهای پروبیوتیک طی
فرایند تخمیر توانسته باشد تا حدودی بوی نامطلوب ماهی
را از بین ببرد .نمونههای با چربی کمتر احساس دهانی و
قابلیت جویدن ضعیفی را کسب نمودند ،چون مستعد
سفتی بیشتر بودند .بااینحال امتیازهای ارائهشده بسیار به
هم نزدیک بود .در شکل ( )2میتوان نتایج ارزیابی را
مشاهده نمود.

5
Odour

3

General
acceptance

1

Taste

Apearance
(with an
…emphasias

نتیجهگیری
بهطورکلی در این تحقیق تلقیح پروبیوتیکها بر سوسیس
ماهی قزلآال و همچنین جایگزینی قسمتی از چربی
فرموالسیون سوسیس با اینولین و مقایسۀ آن با نمونۀ
شاهد نشان داد که نمونههای حاوی اینولین طی زمان
نگهداری رطوبت بیشتری از دست دادند .همچنین چربی
نمونهها طی گذشت زمان تفاوت معنیداری در سطح 5
درصد نسبت به روز اول نداشت .میزان  pHنمونهها در
سوسیسهای حاوی پروبیوتیک نسبت به نمونۀ شاهد
کاهش یافت که مربوط به تولید اسیدهای آلی طی فعالیت
آنها بود .نمونههای حاوی اینولین شدت روشنایی را کاهش
و قرمزی را افزایش داد .ازطرفی حضور پروبیوتیکها نیز
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نمونههای حاوی پروبیوتیک طی زمان توانستند از افزایش
میزان نیتروزآمین جلوگیری کنند و تقریباً مقدار آن را
 ارزیابی حسی نیز رای به برتری نمونههای.ثابت نگهدارند
شاهد داشت اگرچه بوی ماهی در آن کمی بیشتر
 سایر نمونهها نیز در ارزیابی حسی تفاوت.محسوس بود
.زیادی با هم نداشتند

صادقی و همکاران

 نمونههای حاوی.سبب کاهش شدت روشنایی نمونهها شد
اینولین در برابر نمونههای حاوی چربی بیشتر سختی
 حضور پروبیوتیکها نیز به سبب کاهش.بیشتری داشتند
 رشتههای پروتئینی را متراکمتر، به نقطۀ ایزوالکتریکpH
 چسبندگی نیز با کاهش چربی.و سختی را افزایش داد
 مقدار نیتروزآمین نیز در نمونههای.افزایش پیدا کرد
حاوی پروبیوتیک نسبت به نمونۀ شاهد کمتر بود و
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Abstract
Decrease in nitrosamine and optimal smell and flavour gives credit to such meat products as fermented
sausages for their considerably optimal storage period and better nutritional values. Replacing red
meat with fish and using replacer fat and probiotics in such products have played a great role in the
production of such a highly functional food. Therefore, the focus of this study is mainly on the
production of fermented trout sausages applying Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus
plantarum, substituting part of its fat with inulin while examining the physicochemical, textural,
dietary, and sensory properties. The results showed that samples containing inulin lost less moisture
over time (less than 4%). The fat content of the samples did not differ significantly over time and was
almost the same. However, the pH of the samples containing probiotics decreased more than the
control sample and reached about 4.6-4.8. Inulin content samples caused a marked decline in lightness
and an increase in redness. Meanwhile, probiotic presence has caused more declines in lightness
intensity in samples. Inulin content samples show more hardness as compared to high fat samples and
the probiotics present after pH decline to isoelectric point caused an increase in intensity and hardness
of protein fibres. Simultaneously, along with an increase in fat, cohesiveness increased. Nitrosamine
content in probiotic samples was lower than the one in test sample much as there was an increase seen
in all samples. Despite a little more odour being present, sensory analysis was in favour of the test
samples. Other samples demonstrated little difference in sensory evaluation.
Keywords: Fermented sausage, Inulin, Lactobacillus plantarum, Nitrosamine, Trout

