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 خواص بر فراصوت با شده ماريت شيپ ذرت و ايسو آرد افزودن اثر يبررس
  مرغ ناگت يفيك

  
  3ياالسالم خيش زهرا  ،2يصالح ييعطا لياعاسم ،1يثان زاده وسفي دهيسپ

  
 رانيا  ،قوچان  ،ياسالم آزاد دانشگاه ،قوچان واحد ،ييغذا عيصنا و علوم يمهندس گروه -1

 رانيا  ،قوچان  ،ياسالم آزاد دانشگاه ،قوچان واحد ،ييغذا عيصنا و علوم يمهندس گروه  -2

 رانيا  ،يرضو خراسان يعيطب منابع و يكشاورز قاتيتحق مركز يعلم ئتيه عضو-3

 )8/4/92: رشيپذ خيتار  20/8/91: افتيدر خيتار(
  

  دهيچك
 پژوهش نيا در. است شيافزا روبه مطلوب يحس يهايژگيو ليدل به ها ناگت انواع مثل رابهيخم با شده داده پوشش يغذاها يبرا تقاضا امروزه

 ايسو آرد. شد يبررس  مرغ ناگت تيفيبرك يتصادف كامال طرح قالب در آن اثر و گرفت قرار فراصوت امواج تحت ايسو و ذرت آرد از متشكل ابهريخم
 سرخ نهيبه يدما. شد اعمال KHZ 70 شدت با صوت فرا امواج و رابه شدنديون خمين آرد گندم در فرموالسيگزيجا،  %10و 5 سطوح با ذرت و

 به يها نيانگيم سهيمقا. شد يابيارز ها نمونه يحس خواص و رطوبت يمحتوا و رنگ ،بافت  يها شاخص. بود گراديسانت درجه170 ها نهنمو كردن
 بافت يسفت كاهش در يتوجه قابل اثر  ايسو آرد افزودن شاهد نمونه با سهيمقا در كه داد نشان دانكن يا دامنه چند آزمون از استفاده با آمده دست
 مختلف يها ماريت نيب در. افتاد اتفاق صوت بدون% 10 ذرت آرد در يسفت نيشتريب و صوت فرا اويسو% 5 در ماريت نيتر ترد و نينرمتر. داشت ناگت

 و ايآردسو درصد 10 آنها ونيفرموالس در كه ييها نمونه در رطوبت افت زانيم نيكمتر و صوت بدون% 10 ذرت آرد نمونه در رطوبت افت نيشتريب
 پارامتر نيب ) ≥05/0P (يدار يمعن تفاوت% 95 نانياطم سطح در كه داد نشان زين ها نمونه يحس يابيارز آمد دست به بود شده نيگزيجا اصوتفر

 افتي شيافزا صوت اعمال با )  ≥05/0P(يدار يمعن طور به فراصوت% 10 ذرت ماريت در  ناگت پوسته *L مولفه. دارد وجود داوران دگاهيد از طعم
  .شد مشاهده صوت بدون يايسو% 10 نمونه در مقدار نيكمتر و
 

  مرغ ناگت  ،يحس اتيخصوص ، فراصوت امواج ذرت، و ايسو آرد: واژگان ديكل
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   مقدمه-1
 در ياديرات زيي منجر به تغي و شهريني ماشيتوسعه زندگ

ن ين بياست كه در ا مردم شده يوه زندگي و شيي غذايالگوها
 ومرغ ي خصوصا ماهيري و خمي سوخاريمصرف فرآورده ها

ار يان در چند سال گذشته بسي و ماكيياي دريو فرآورده ها
ن ي از محبوبتريكيد يمرغ وگوشت سف]. 2و1 [ج شده استيرا

ل عمده ي از كشورهاست كه دلياديمحصوالت در تعداد ز
از . ه فرد آن استر و بافت منحصر بي نظيت آن طعم بيمحبوب

 ين و مواد معدني از پروتئيد منبع غني گوشت سفيه اينظر تغذ
 ي چرب دارايدهاير اشباع خصوصا اسي چرب غيدهايو اس
ن حال انواع پروسه شده آن يبا ا.ن هاستيتامي گانه و و3باند 
بنابر . ]3و2[ نمك است ير باالي مقادير و حاويار فساد پذيبس
 از عوامل يسك ناشيجهت كاهش ر در ييافتن روشهاين يا

 يه ايارزش تغذ، يش ماندگاريفوق و اعمال آنها در جهت افزا
د و موثر خواهد يار مفي مصرف كننده بسييت نهايو مقبول

 ين مشكل استفاده از انواع آرد هاي رفع ايبرا .]4[بود
 يي در جهت باال بردن ارزش غذاييبر غذاي في حاويسوخار
ستم ي در سيآرد گندم نقش مهم. ]5[ رسدي به نظر ميضرور
 است ين قابل مالحظه ايل آن حضور پروتئير داشته كه دليخم

ك الزم يك و پالستي االستيريات خميل خصوصيكه در تشك
نه يد آمي  واسين و چربي از پروتئيا منبع غنيآرد سو. است
ر فالون ي نظيكيولوژيبات فعال بيگر تركين و ديزي ليضرور

 اسنك ي گرفته در آماده سازيكامل و چرب يهاست و با چرب
محققان گزارش دادند كه . ]6 [رود ين باال به كار ميها با پروتئ
 موجب از دست ي استفاده شده در پوشش سوخاريايآرد سو

 ي كمتر و بهبود رنگ و ترديرفتن رطوبت كمتر و جذب چرب
آرد ذرت  .] 7[ گردد يگر مي ديسه با آرد هايناگت ها در مقا

د رنگ گشته و يگمان كاروتن موجب توليل داشتن پي به دلزين
ن موجب ي شود، همچني رنگ محسوب ميعيبه عنوان منبع طب

اولتراسوند  .]8[شود ي و كاهش رطوبت پوسته ميش ترديافزا
 است كه در سرتاسر يكي وارتعاشات مكانيشامل امواج صوت

انسان  ييشتر از محدوده شنواي بيع و گاز بافركانسيجامد و ما
گر ي به فرد دي تواند از فردين محدوده ميا. ابد ي يانتشار م

 ييع غذايدر صنا. لو هرتز استي ك20شتر از يمتفاوت باشد و ب
 يكيتيك آناليك تكنين به عنوان يي باشدت پايكاربرد ها
در حال حاضر، استفاده از امواج  ].9[ شود ياستفاده م

رفعال كردن فراصوت در فرآوري مواد غذايي مانند غي

گيري و خشك  ها، آب ها، غيرفعال كردن آنزيم ميكروب
كردن مواد غذايي، فيلتراسيون، انجماد و انجمادزدايي، تبلور و 

ها و يا ذرات غذايي، امولسيون كردن و  استخراج رنگ دانه
 ].10[سازي در جهان در حال گسترش است همگن

زودن آرد ر افي تاثيبا بررس) 1389( وهمكاران يريدهقان نص
رابه و خواص ي خميكي رئولوزي هايژگيابر ويذرت و آرد سو

ن ي باالتريا دارايگو گزارش نمودند كه آرد سوي ناگت ميفيك
ن ين مقدار رطوبت وكمتري و باالتريته ظاهريسكوزيدرصد و

 درصد آرد 5كه  با افزودن يدر حال.مقدار جذب روغن است
 يتر و حاون يي پايته ظاهريسكوزير حاصله ويذرت خم

ق ي فوق رفتار رقير هايتمام خم. ن مقدار رطوبت استيكمتر
  ].11[شونده داشتند

درو ير نوع پوشش هيتاث )1388(  و همكارانيذوالفقار
 يكيزي و فييايمي شيهايژگيا بر وي و افزودن آرد سويديكلوئ

 قرار دادند  وگزارش ي سرخ كردن مورد بررسي در طيراشكيپ
 بر ي دارير معنيا با آرد گندم تاثيآرد سو ينيگزينمودند كه جا

 را يراشكي حجم پيزان رطوبت و روغن محصول نداشت وليم
ر ي خميكيات رئولوژيخصوص.  كاهش داديبه طور معنادار

ر نمود ونشان داد در اثرافزودن ييا تغير افزودن آرد سويتحت تاث
ش ير افزاي جذب آب خميا به طور معناداري درصد آرد سو10
  ].12[ بداي يم

ا يگزارش كردند كه افزودن آرد سو )2005(دوگان وهمكاران  
رابه ناگت  موجب كاهش جذب روغن و يون خميبه فرموالس

  ].13[شود يش رطوبت ميافزا
ر امواج فراصوت بر ساختار يتاث )2003(همكاران   ويالمهد

ت نان يفين امواج را در كيآنها اثرات مثبت ا.  كردندينان  بررس
ق استفاده از امواج فراصوت با ين تحقيطبق ا.  كردندمشاهده

 ي محصول ميات بافتين موجب بهبود خصوصييشدت پا
   ].14[شود

 متشكله از ير هاي خميي عملگرا)2004 (همكاران و آلتوناكار  
 ي مرغ سوخاريه ناگت هاي تهي مختلف را براينشاسته ها
رابه يدر خم مرغ را يآن ها نمونه ها . قرار دادنديمورد بررس

درجه  180يقه  را در دماي دق12و9و6و3 مختلف به مدت يها
 ي و محتوايمشاهده نمودند كه ترد سانتگراد سرخ نمودند و

كه رطوبت با يابد درحالي يش مي افزايروغن بطور معنادار
آن ها مشاهده كردند كه  .ابديش زمان سرخ كردن كاهش ميافزا
شود روغن و تخلخل ي كه از نشاسته ذرت استفاده ميزمان
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شود   يوكا استفاده مي كه از نشاسته تاپيزمان ابد وي يش ميافزا
 يش مي رطوبت و حجم افزاي محتواي روغن كمتر وليمحتوا

  ].15[ابدي
 ير اولترا سوند را بر رويتاث )2003(ا و همكاران يا سوريجو 

 كردند ي گوشت بررسيكروبي و مييايميكو شيزيات فيخصوص
 ي برايدند بكار بردن اولترا سوند روش موثركه مشاهده كر

ج ينتا.  استيات گوشت و محصوالت گوشتير خصوصييتغ
مار اولترا يه تي ثان60 يرين است كه بعد از بكار گينشان دهنده ا

 گوشت بدون آنكه يابد و تردي ي كاهش مي برشيرويسوند ن
. ابدي بر پخت و افت كل و رنگ آن داشته باشد بهبود ميريتاث
گوشت نداشت   pH ي بر رويمار اولتراسوند اثر قابل توجهيت

 آب يت نگهداريمار شده اند ظرفي كه تييبه عالوه نمونه ها
 ].16[ خواهند داشتييباال

رابه در يون خميت فرموالسي با توجه به مطالب ذكر شده و اهم
   سرخ كردن ي و كاهش اثرات منفيت ناگت سوخاريفيبهبود ك

هدف ،  آنيه ايصول به همراه ارزش تغذت محيفيش كيو افزا
در دو سطح (ا و ذرت ي افزودن آرد سوين مقاله بررسياز ا

لو هرتز ي ك70 با امواج  فراصوت با فركانس "تواما%) 10و5
 ناگت مرغ يفي وكيات حسيخصوص، بافت ، رطوبتيبرمحتوا

  .بود
  
   مواد و روش ها-2
   مواد مورد استفاده-2-1

 با گندم آرد ن پژوهش شاملياده در اه مورد استفيمواد اول
) رانيا مشهد، (گلمكان آرد شركت از 83 استخراج درجه

 روغن ،مشهد پارس شركت از ايسو كامل آرد و آردذرت
 يله مرغ و مواد طعم دهنده از بازار هايف ،)رانيا-ناين شركت(

ق ي به كار گرفته در تحقيمار هايت. ه شدي شهر مشهد تهيمحل
  .ن داده شده است  نشا1در جدول 

  
  قيتحق در شده گرفته كار به يمارهايت يمعرف 1 جدول

 آردگندم ماريت شماره
 )درصد(

 ايآردسو
 )درصد(

 فراصوت                )درصد (ذرت آرد

 - - - 100 )شاهد (1
2 95 0 5 - 
3 90 0 10 - 
4 95 0 5 + 
5 90 0 10 + 

6 95 5 0 - 
7 90 10 0 - 
8  
9 

95  
90 

5  
10 

0 +  
0 + 

   روش ها-2-2 

  ي مصرفيب نمونه آرد هاي تركيري اندازه گ-2-2-1 
بر ي، خاكستر و فين، چربيزان رطوبت، پروتئي ميابي ارزيبرا

به ) AACC) 2000 استاندارد ي آرد از روش هاينمونه ها
 -10 و 08 -01 ،  30 -10 ، 46 -12 ،44 -16ب با شمارهيترت
  ].17[ دي  استفاده گرد32
  
 
 

   نمونهي آماده ساز-2-2-2 
 - 18 يسپس در دما. ه شدي تهيله مرغ از بازار محلينمونه ف

بعد از زمان . ديدرجه سانتگراد به مدت دو روز منجمد گرد
 درجه 6 يخچال با دماي در ييخ زدايفوق نمونه جهت 

متر ي سانت5/1كسان با قطريت به قطعات ي و در نهاينگهدار
 گوشت ي حاوي مخلوط.ده شدي متر ضخامت بريسانت 3/1و

 يوزن % 10(از رنده شده ي پ،)ي وزنيوزن %86(مرغ چرخ شده 
 يوزن% 1( نمك ،)ي وزنيوزن% 3(ر رنده شده ي س،)يوزن
ك يدن به ين مواد پس از اختالط كامل تا رسيا.ه شديته) يوزن



 ...با شده ماريت شيپ ذرت و ايسو آرد افزودن اثر يبررس                                         همكاران و يثان زاده وسفي دهيسپ

 180

خته شده و تا يزر ريسه فريكنواخت در كيمخلوط همگن و 
به منظور سهولت در  .دن به ضخامت مورد نظر نازك شدنديرس

 15ر ناگت به مدت ي خمي حاويك هايعمل برش زدن پالست
سپس . شدندي درجه سانتگراد نگهدار-18زر يقه در فريدق

 به شكل مكعب با ابعاد يك قالب دستي با استفاده از يبرش زن
 .]18[ متر انجام شدينت سا7/4× 5/3

 رابهي روش اعمال امواج فراصوت در خم-2-2-3 

د كننـده امـواج     يك دستگاه تول  ي اعمال امواج فراصوت از      يبرا
آلمان اسـتفاده     2ساخت شركت هلشر   H)00(UP12فراصوت  

 در  ق وزن شـده و    ي گرم آرد بطور دق    240شي هر آزما  يبرا. شد  
الزم بـه   .  شـد  يخته وصـوت دهـ    ي آب ر  ي س ي س 500ك بشر ي

ـ يم شـده    ي تنظـ  1 يكل دستگاه رو  يذكر است كه س    جـاد  ي ا يعن
ك سره و بدون قطـع و       ي به صورت    ين صوت ده  يپالس در ح  

نـوك سـونوترود در حـدود نـصف ارتفـاع           . وصل شـدن بـود    
الزم به ذكر است    .مخلوط موجود در بشر در درون آن فرو شد          

ـ  به دل  يهن صوت د  يح ـ ل امـواج ا   ي از تـشك   يريل جلـوگ  ي ستا ي
مخلوط در درون بشر تكان داده شد از امواج فراصوت با           "مرتبا

  .]19[قه استفاده شدي دق5 درصد در زمان 70شدت 
   رابهي خمي آماده ساز-2-2-4

درصد  5/91(رابه شامل آرد گندم يل دهنده خمي تشكياجزا
 و نمك) يوزن /يدرصد وزن1/3 (نگ پودريبك) يوزن /يوزن

 ين به منظور بررسيعالوه بر ا .بود) يوزن /ي درصد وزن4/5(
 پوسته سرخ شده يفي كيا  بر پارامتر هايذرت و سو ر آرديتاث
رابه با ي خميآماده ساز .ن آرد گندم شديگزيجا% 10و5زان يم

 گراد يدرجه سانت 20يمخلوط كردن مواد خشك با آب با دما
) نكسيمول(با استفاده از همزن  )يوزن /يوزن (2/1:1به نسبت 
بات ينان از اختالط كامل تركيقه به منظور اطمي دق2به مدت 

ك به طور ي مرغ قالب زده شده هرينمونه ها. صورت گرفت 
رابه فراصوت شده غوطه ور يه در خمي ثان30جداگانه به مدت 

سپس به منظور حذف ) رابه دار كردني خميمرحله (شده 
 نگه يه  به صورت عمودي ثان30 به مدت يرابه اضافيخم

سپس سطح نمونه ها با )  چكاندنيمرحله (داشته شدند 
در مرحله بعد نمونه ها . ده شدي پوشانياستفاده از آرد سوخار

روغن . گراد سرخ شدندي درجه سانت170 يدر روغن با دما

                                                            
1. Ultrasonic processor 
2. Hielscher 

 
 

 از يريض و به منظور جلوگيمورد استفاده در هر آزمون تعو
 نمونه در هر 2ند سرخ كردن تنها ي ضمن فرآييوسانات دمان

 .]20[مرحله سرخ شد 

 زان رطوبت ناگت ي ميابي ارز-2-2-5 

- 16 شمارهAACCش از استاندارد ين آزمايجهت انجام ا
  .] 21[دياستفاده گرد44

   بافت يابي آزمون ارز-2-2-6 
 ساعت پس از پخت و 3 ي بافت ناگت در فاصله زمانيابيارز
 –مدل QTS   استفاده از دستگاه بافت سنجبا

HertfordshireّّّّFarnell , س انجام ي ساخت كشور انگل
 ي مخروطيش پروب مخصوص با انتهاين آزمايجهت ا.گرفت 

 و يطراح)  متر ارتفاعي سانت1,5 متر عرض در يسانت1,6(
 نفوذ پروب با  با سرعت ياز براي مورد نيرويساخته شدو ن

 و از پوسته به ييقه از مركز محصول نهايدق متر در يليم50
ب ينقطه شروع و نقطه هدف به ترت.ديداخل ناگت محاسبه گرد

 شده هيته مرغ گوشت يها نمونه.  متر بوديلي م21وتن و ي ن9
 نهيشيب يريگ اندازه جهت دستگاه يبرو غهيت بر عمود جهت در
  ].22[ شد داده انتقال برش روجهتين

 وسته  رنگ پيابي ارز-2-2-7

 خارج شده از سرخ كن پس از حذف مقدار روغـن            ينمونه ها 
 دو  يز رنـگ پوسـته در فاصـله زمـان         يآنـال . سرد شـدند     ياضاف

  وهمكـاران   sunيافتـه هـا  يساعت پس از پخـت مطـابق بـا    
صـورت  b * و * L * ، aن سه شاخص ييق تعياز طر)2008(
 4 در3ن منظور ابتـدا نمونـه ناگـت بـا ابعـاد             يبد .]23[رفتيپذ

 HP Scanjet :مـدل (له اسـكنر  يد و بوسيه گردي مترتهيسانت

G3010(ــا وضــوح ــصويپ 300 ب ــرداريكــسل ت              ازســطحير ب
ــد  ــام ش ــت انج ــصاو . ناگ ــپس ت ــر در اختيس ــزار ي ــرم اف                     ار ن

 Image J  ــت ــرار گرف ــضا   .ق ــردن ف ــال ك ــا فع                           LAB يب
  . فوق محاسبه شديشاخص ها ، Pluginsبخشدر 

   ناگتيات حسي آزمون خصوص-2-2-8 
ده از ي داور آموزش د5ه شده ناگت توسط ي تهينمونه ها

  يقات جهاد كشاورزي مركز تحقييع غذايداوران علوم و صنا
 آن ها بر ي قرار گرفتند و طعم و مزه و آرومايابيمورد ارز

 بو و مزه ، رنگ پوسته، ي هاازات پارامترياساس مجموع امت
 ساعت پس از 2 ي بافت در فاصله زمانيظاهر ناگت و ترد

 نقطه 5 هدونيك مقياس روش از .ديسرخ شدن گزارش گرد
 بسيار= 5 و خوب= 4 متوسط،= 3 بد،= 2 بد، بسيار= 1(اي
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 تيمار هر از (نمونه از اي قطعه داور هر. شد استفاده )خوب
 بصورت را بودند شده تفكيك كد توسط كه) قطعه يك

 آب تشخيص مرحله هر بين و كرده تست انفرادي و تصادفي
  .شد مي نوشيده تازه

  جيز نتاي و روش آنالي طرح آمار-2-3
   انجام شد و ي كامل تصادفيق در قالب طرح آمارين تحقيا

ن ها با آزمون يانگيسه ميل داده ها و مقايه و تحلي تجزيبرا
  MSTATC  نرم افزار در صد، از95دانكن در سطح 

 Excell ها توسط نرم افزار يمنحن. دي  استفاده گرد1,42نسخه

  .م  شدي ترس2007

  ج وبحث ي نتا-3 
   آرد يها نمونه بيترك -3-1 

  .است شده داده نشان 2 جدول در آرد يها نمونه بيترك
  *ايسو و ذرت آرد ييايميش يها يژگيو 2جدول

  %  بريف %خاكستر %يچرب  %نيپروتئ %طوبت ر 

  %3 %5,5 %6,26 %49 %13  ايآردسو

   ذرت آرد
 گندم آرد

11%  

12% 

6,5%  

6/13 

1,6%  

5/2 

05%  

53/1 

0,5%  

15/2 
 

  .باشند يتكرارم سه نيانگيم جدول اعداد*
 

  رطوبت يابيارز -3-2
 مرغ ناگت رطوبت  زانيم رب مختلف يها ماريت ريتاث 3 جدول 
 و آرد نوع كه داد نشان انسيوار زيآنال جينتا .دهد يم نشان را

 شده سرخ يها پوسته رطوبت يمحتوا بر يمصرف آرد درصد
 % 10ماريت در مقدار نيكمتر. دارند ) ≥05/0P(يدار يمعن اثر
 ايسو آرد% 10 در مقدار نيشتريب و فراصوت بدون ذرت آرد

 همراه ذرت آرد باالتر يها غلظت در بود فراصوت همراه
 شيافزا با بالعكس و شد يم كمتر رطوبت مقدار فراصوت
 رطوبت مقدار فراصوت و ايسو ماريت در يمصرف آرد درصد

 شده داده صوت فرا مختلف يها ماريت نيب در. شد شتريب
 رطوبت زانيم نيوكمتر ايسو% 10 نمونه در رطوبت نيشتريب

 نيگزيجا ذرت% 10 آنها ونيرموالسف در كه ييها پوسته در

 ينگهدار تيظرف از يناش امر نيا ليدل آمد،كه بدست بود شده
 كه است ذرت در موجود يها نيپروتئ آب نييپا اتصال و

 ييغذا ماده از رطوبت كردن سرخ دوره يط شود يم سبب
 ماريت در. گردد نمونه در رطوبت كاهش موجب و شود خارج
 زانيم يمصرف يايآردسو درصد شيافزا با صوت فرا بدون

 ذرت آرد درصد شيافزا با بالعكس و شيافزا ها نمونه رطوبت
 % 10 ماريت كهيبطور. افتي كاهش رطوبت زانيم ها نمونه در

 در كاهش روند نيا . داشت يكمتر رطوبت يمحتوا ذرت
 حذف ليدل به امر نيا. بود تر عيسر كردن سرخ ييابتدا قيدقا

 همكاران و چن  يها افتهي.باشد يم اه نمونه يسطح رطوبت
 جينتا با زين) 2011( همكاران و يرينص دهقان و )  2009(

  .]11[ داشت مطابقت شده مشاهده

   مختلف بر ميزان رطوبت ناگت مرغيمارهاير تيتأث 3جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريت شماره

d6767/0 f4167/0 g3300/0 d6733/0 e5531/0 cd7131/0 bc7567/0 ab %رطوبت
8033/0 a8333/0 

   درصد5 دار در سطح يحروف متفاوت نشانه اختالف معن

   بافتيابيج آزمون ارزي نتا-3-3 
   بافت سطح ناگت مرغيزان سفتي مختلف بر ميمار هاير تيتاث 

ون يج نشان داد كه فرموالسينتا. آورده شده است4درجدول 
 بر بافت ناگت سرخ شده اثر ي درصد آرد مصرفرابه ويخم
%  5ماريت در يسفت مقدار نيكمتر . )≥05/0P(  دار داشتيمعن

 آرد % 10ماريت در زانيم نيشتريب و فراصوت همراه يايسو آرد
 در رسد يم نظر به. گشت حاصل فراصوت بدون ذرت

 ماريت ريسا با سهيمقا در فراصوت همراه يايسو آرد%  5ماريت
 مناسب زمان شدن يط و رابهيخم كنواختي يده ششپو ها

 ديتول در تينها در كه است يعوامل شدن سرخ جهت
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 ناگت مغز يسفت زانيم كه يطور به متخلخل، و پوك يمحصول
 ييبسزا نقش باشد، حداقل در ها نمونه ريسا با سهيمقا در

 ناگت مغز يسلول ساختار اصالح يطرف از و است داشته
 4با توجه به جدول .است شده آن بافت شدن تر نرم موجب

 بدون ايسو آرد ماريت در درصدآرد شيافزا با  شوديمشاهده م
ج گزارش يج با نتاين نتايا.افتي شيافزا يسفت مقدار فراصوت

 و يرينص دهقان و)  2009 (همكاران و چنشده توسط 
 از استفاده يط در يول .مطابقت داشت )2011( همكاران

 بدون هياول نمونه به نسبت بافت يسفت ارمقد صوت فرا كيتكن
           همراه ي مارهايدرت كهيبطور]20[افتي كاهش صوت
 مقدار نيكمتر فراصوت همراه يايسو آرد % 5ماريت صوت،

 مشاهده ذرت آرد % 10ماريت در مقدار نيشتريب و بافت يسفت

ر باعث ي بهتر خميل هوادهياعمال فراصوت به دل .گشت
ش ير شده و موجب افزاي هوا در خميحباب هاش تعداد يافزا

ز رابطه ين )2005(دوگان و همكاران .  شوديتخلخل بافت م
رابه در سطح يزان جذب خميرابه و ميته خميسكوزيم ويمستق

افته يطبق  .ت ناگت را گزارش دادنديفيجه كيناگت و در نت
دن ير در زمان چكانيته باالترخميسكوزيجه وي آنان در نتيها
ان يل مقاومت به جريرابه از سطح نمونه به دليان خمي جرزانيم

 از يم تريه ضخيجه اليرد در نتي گيباالتر كمتر صورت م
 يافزودن درصدها . ماندي ميپوشش در سطح نمونه باق

 بر قوام  )≥05/0P(ي دارير معنيون تاثيمختلف آرد به فرموالس
  .]22[رابه داشتيخم

   ناگت مرغي مختلف بر ميزان سفتيمارهاير تيتأث 4دولج
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريت شماره

N( c10/15 b03/16 a30/17 e13/13 c37/15 e17/13 d70/14 g(يسفت
83/10 f10/12 

   درصد5 دار در سطح يحروف متفاوت نشانه اختالف معن    
    يرنگ يها شاخص  يابيارز -3-4 
  پوسته L مولفه -3-4-1 

 بهتر فراصوت اعمال و آرد درصد شيافزا با ناگت پوسته رنگ
 مولفه. شد L*طور به ذرت آرد% 10ماريت در  ناگت پوسته 
 نيكمتر. افتي شيافزا صوت اعمال با ) ≥05/0P( يدار يمعن

 نيشتريب و صوت بدون يايسو آرد % 10يحاو ماريت در مقدار
 و شاهد نيب. گشت حاصل صوت همراه % 10 ذرت در مقدار

% 5 يايسو ماريت و صوت اعمال بدون ذرت % 5 ماريت
 . نشد مشاهده ) ≥05/0P(يدار يمعن تفاوت چيه فراصوت

 اعمال شيافزا با شود يم مشاهده 5 دولج در كه طور همان
 دار يمعن و محسوس كامال پارامتر نيا راتييتغ صوت

)05/0P≤ (اثر به توان يم را مسئله نيا ليدل كه بود 
 شتريب حفرات جاديا جهينت در و فراصوت امواج ونيزاسيهموژن

ش شاخص ي افزا.داد بهترربط رنگ و بافت كمتر يفشردگ و
L*توان در ارتباط با ير اعمال صوت را م پوسته ناگت در اث
        ن جدول نشان يهمچن.  صوت دانستيد كنندگيت سفيقابل
 كمتر يون فاكتور روشنيا به فرموالسي دهد با افزودن آرد سويم
ا بدون يمار سوي در تيش درصد آرد مصرفيبا افزا . شوديم

 يمحققان.  حاصل نگشت )≥05/0P(ي داريصوت تفاوت معن
 و)  2009 (همكاران و چن ،)2006(ز و همكاران ينر آكدينظ

 بدست يج مشابهيز نتاي ن)2012( همكاران و يرينص دهقان
  . ]20و11[آوردند

a*مولفه  3-4-2-  
 سبز و قرمز ي رنگ نمونه به رنگ هايكيزان نزدين فاكتور ميا

قرمز  (120+تا ) سبز خالص (120-دامنه آن از . دهديرا نشان م
ر مستقل اعمال صوت و درصد و نوع يتاث. ر استيمتغ) خالص

 % 5 در سطح ي دارين شاخص اختالف معني بر ايآرد مصرف
ا و ذرت و يش درصد آرد سوي با افزا6مطابق جدول. نشان داد

كه يبطور. افتي كاهش ين پارامتر رنگياعمال فراصوت ا
ن يشتريآرد ذرت فراصوت و ب % 10مار ين مقدار در تيكمتر

 بدون صوت مشاهده يايآردسو % 10 ي حاوماريمقدار در ت
 %  10ن مقدار دريا كمتري آرد سوي حاويمارهايدر ت. شد
 بدون صوت يايسو % 10ن مقدار دريشتري فراصوت و بيايسو

آرد ذرت فراصوت  % 10مار يمقدار كم در ت . حاصل گشت
ر ي شدن غي قهوه اي ازعدم انجام واكنش هاي تواند ناشيم

 سرخ يد كه باعث كاهش رنگ در نمونه هاالرد باشي ميميآنز
چ  تفاوت يا هيسو % 5مارياعمال فراصوت در ت.  شوديشده م

در . را نسبت به نمونه شاهد نشان نداد ) ≥05/0P( ي داريمعن
و % 10 ياين مقدار در سويشتري بدون صوت بيمارهايت

  يريدهقان نص. مشاهده شد%10مار ذرت ين در تيكمتر
  .]8و22[افتندي دست يج مشابهيبه نتا) 2011(وهمكاران  
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 *b  يزرد فاكتور -3-4-3   

 شود با افزودن آرد ذرت ي مشاهده م7همانطور كه در جدول 
 پوسته سرخ يون فاكتور زرديواعمال فراصوت به فرموالس

 ي از مقدار باالين امر را ناشي توان ايم. داكرديش پيشده افزا
نو ي آميشتر گروه هاير بجه حضويون در نتين در فرموالسيپروتئ
 دانست كه يدراتي كربو هيشتر با گروه هايد و واكنش بياس

ز يآكدن . رخ دهديشتريالرد با شدت بي شود واكنش ميباعث م

ش شدت ين باال و افزايز ارتباط پروتئين) 2006(و همكاران 
 پارامتر نيا مقدار نيكمتر 7 جدول طبق. ان كردنديرنگ را ب

 10 %يحاو نمونه مقداردر نيشتريب و هدشا نمونه به مربوط
 % 5 يايسو يحاو ماريت. گشت مشاهده فراصوت ذرت آرد

 نمونه با را  يتفاوت چيه فراصوت % 5 يايسو و صوت بدون
  . نداشتند شاهد

  
  يناگت مرغ در آزمون حس L * ي مختلف برمولفه رنگيمارهاير تيتأث 5جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريت شماره

f32/33   e33/32 c34/42 b127/47 71/50  يرنگ مولفه a f45/33 f057/32   
e

327/33 d177/38 

   درصد5 دار در سطح ي  حروف متفاوت نشانه اختالف معن

  يناگت مرغ در آزمون حس a * ي مختلف بر مولفه رنگيمارهاير تيتأث 6جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريت شماره

ab267/23 abc663/22    cd83/21 d067/21 57/19 يرنگ مولفه e ab467/23 a055/24   
ab

267/23 bc537/22 

   درصد5 دار در سطح ي  حروف متفاوت نشانه اختالف معن

  ي ناگت مرغ در آزمون حسb * ي مختلف بر مولفه رنگيمارهاير تيتأث 7جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريت شماره

bc277/26 ab413/28    a53/29 a637/29 073/30  يرنگ مولفه a bc277/26 c337/26   
bc

277/26 a787/28 

   درصد5 دار در سطح ي  حروف متفاوت نشانه اختالف معن

   ومزه طعم يابيارز جينتا -3-5
ون مختلف و اعمال فراصوت ير فرموالسي تاث8مطابق جدول 

اعمال صوت . درصد نشان داد 5 در سطح ي دارياختالف معن
ج ينتا. كنديت مي مناسب كفايك آرومايد يول تي درصد برا70
 اثر ياب حسيانس نشان دادكه از نظر ارزيز واريآنال

ر عطر و ي محصول نظيفي كي هايژگيه ويون بر كليفرموالس
از نظر داوران نمونه آرد  . باشدي م ) ≥05/0P(  داريطعم معن

 مانند يرش كلياز را در پذين امتيبدون صوت كمتر% 10ذرت 
 رنگ و ظاهر پوسته و ي پارامترهاياز هايمتمجموع ا
فراصوت و % 5مار آرد ذرت يت. افت كرد ي دريظاهرعموم

 با  ) ≥05/0P(ي داريهمراه فراصوت اختالف معن%10 يايسو
ا ياز را نمونه آرد سوين امتيشترينمونه شاهد نداشت و ب

ن ي ايل برتريدل.  به خود اختصاص داده است  % 5فراصوت 
توان ين مي را چني حسيابير نمونه ها در ارزيبه سانمونه نسبت 

ل ي تشكيه اجزاي سرخ شدن تجزياستدالل نمود كه درط
ك كه از عوامل موثر بر طعم يد مواد آروماتيدهنده آردو تول

د محصول ين در توليهستندبهتر صورت گرفته و همچن
ت عطر ي باالتر موثرتر بوده است و در نهايمتخلخل وماندگار

 آن ها بر اساس يي بر اساس آزمون تك چشايابي ارزو طعم و
 وهمكاران يرينص دهقان .دي نقطه گزارش گرد5ك يهدون

 كه اند دهيرس جهينت نيا به خود قاتيتحق در زين و) 2012(
 يم بهبود را حاصل ناگت  طعم و عطر آرد درصد شيافزا

 . شود يم بهتر يحس يها پارامتر و بخشد
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  ي مختلف بر ميزان طعم و مزه ناگت مرغ در آزمون حسيمارهاير تيتأث 8جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماريشماره ت

b167/4 bc833/3    c33/3 b167/4 83/3 طعم و مزه bc b167/4  c677/3   
a

677/4 b167/4 

   درصد5 دار در سطح ي  حروف متفاوت نشانه اختالف معن

  يكل  يريگ جهينت -4
 يبخش ينيگزيجا ق،يتحق نيا از آمده بدست جينتا به توجه با
 ايسو و ذرت آرد بيترك از يمناسب درصد با گندم آرد از

 يها يژگيو بهبود سبب ، رابهيخم در صوت فرا واعمال
 اعمال و يمصرف آرد درصد شيافزا با. گردد يم رابهيخم

 نيب در.  ابدي يم كاهش ها نمونه رطوبت افت زانيم فراصوت
 آرد%  10نمونه در رطوبت افت نيشتريب مختلف يها ماريت

 پوسته در رطوبت افت زانيم نيكمتر و فراصوت بدون ذرت
 همراه ايآردسو درصد 10 آنها ونيفرموالس در كه ييها

 امر نيا ليدل كه آمد دست به بود شده نيگزيجا فراصوت
 يها نيپروتئ آب يباال اتصال و ينگهدار تيظرف از يناش

 كردن سرخ دوره يط شود يم سبب كه بود، آن در موجود
 يم امر نيا نيهمچن .شود خارج ييغذا ماده از يكمتر رطوبت
 شيافزا و ايسو نيپروتئ مليف ليتشك تيقابل از يناش تواند
 ناگت پوسته رنگ. باشد كردن سرخ زمان در رطوبت حفظ

 بافت. شد بهتر فراصوت اعمال و آرد درصد شيافزا با حاصل
 بود بهتر صوت فرا امواج از حاصل ناگت يعموم ظاهر و

 همراه يايآردسو% 5 يحاو ماريت در يسفت نيكمتر كهيبطور
 ذرت آرد% 10 يحاو ماريت در يسفت نيشتريب و فراصوت

 ماريت در  ناگت پوسته *L مولفه . شد مشاهده صوت بدون
 با )  ≥05/0P(يدار يمعن طور به فراصوت ذرت آرد% 10

  . افتي شيافزا صوت اعمال
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Consumption of breaded food has become very popular over the last few years. In this study the 
effects of soy and corn flour and ultrasound in batter on quality of deep-fat fried chicken nuggets with 
compeletly randomized design was evaluated. Wheat flour in batter formula was replaced with 5, 10% 
soy and corn flour and batter was sonicated70 –KHZ. Chicken nuggets were fried at 170ºC. Properties 
like texture, color, moisture content and sensory properties were determined. Means were compared 
with Duncan test, Results showed that compering with control batter, soy flour addition provided the 
highest texture in batter formulation. Batters containing10% corn flour without ultrasound showed the 

lower moisture content .The lowest moisture loss was batters containing10% soy flour with 
ultrasound. Sensory evaluation didn't show any significant reduction (P< 0 .05) in texture and overall 
acceptability scores of treatment products;   L* value in corn flour10% with ultrasound Increased, The 
lowest was in10% (not sonicated) soy flour. Best texture was in5% soy flour with ultrasound and the 
worth was in corn flour 10% (not sonicated). 
 
Keywords: Corn and soy flour,  Ultrasound, Physical properties, Chicken nuggets  
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