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چکیده
پرتودهی به عنوان یکی از روشهای غیرحرارتی مؤثر در استریل کردن گوشت مطرح است که به طور بالقوه باعث
افزایش ماندگاری آن میگردد .در این بررسی نمونههای گوشت بلدرچین تحت تاثیر صفر (کنترل) 3 ،1/5 ،و  5کیلوگری
پرتو الکترون شتابدار قرار گرفته و در دمای  4 ±1°Cبه مدت  15روز نگهداری شدند ،سپس اثر پرتودهی و نگهداری
در دمای یخچال روی کیفیت میکروبی و خواص شیمیایی و ارگانولپتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بررسی
میکروبی داللت بر این دارد که پرتودهی با دز  3 ،1/5و  5کیلوگری باعث کاهش معنیداری ( )P<5/55در تعداد باکتری-
های مزوفیل هوازی ،باکتری های اسیدالکتیک ،قارچها و مخمرها گردید .پرتودهی با دز  1/5و  3کیلوگری نیز ،باعث
کاهش معنی داری ( )P<5/55در تعداد کلیفرمها گردید .در طول مدت زمان نگهداری نمونههای کنترل و پرتودهی شده
تحت شرایط یخچال ،بار میکروبی به طور معنیداری ( )P<5/55در تمام نمونه ها افزایش یافت که سرعت این افزایش در
نمونههای کنترل بیشتر بود .پرتودهی باعث افزایش عمر نگهداری نمونه های پرتوتابیشده به باالتر از  15روز گردید ،در
حالی که نمونه های کنترل تحت همین شرایط تنها  4روز قابل نگهداری بودند .پرتودهی به طور معنیداری ()P<5/55
باعث افزایش میزان اولیه  TBAدر نمونهها گردید و نگهداری در یخچال به طور معنیداری ( )P<5/55منجربه افزایش
 TBAدر همهی نمونهها شد .فرآوری گوشت بلدرچین با پرتو تاثیر معنیداری روی مشخصات حسی نمونهها نداشت
( )P>5/55و باعث افزایش عمر نگهداری گوشت بلدرچین به بیشتر از  15روز شد ،ولی نمونههای کنترل تحت همین
شرایط تنها  5روز قابل نگهداری بودند .بدین ترتیب این مطالعه به طور واضح نشان داد که پرتودهی گوشت بلدرچین با
الکترون شتابدار اثرات مثبتی بر خصوصیات کلی گوشت و افزایش مدت ماندگاری آن تحت شرایط سرما دارد.
واژگان کلیدی :پرتودهی ،الکترون شتابدار ،گوشت بلدرچین ،ماندگاری ،کیفیت
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مقدمه

میکروارگانیسمها از بین خواهند رفت ولی بر اساس

صنعت گوشت رشد قابل توجهی در سالهای اخیر

نظریه سازمان بهداشت جهانی( 0)WHOدر سال 1591

داشته است و به دلیل تقاضا برای محصوالت گوشتی با

غذاهایی که تا  15کیلوگری پرتو دریافت می کنند برای

خواص تغذیهای عالی ،توسعهی محصوالت گوشتی با

مصرف کننده سالم و بیخطر میباشند .دزهای

روشهای فرآوری جدید ،افزایش یافته است .گوشت به

پیشنهادی برای این منظور  0/5کیلوگری برای گوشت

عنوان یکی از منابع پرارزش پروتئینی و به سبب غنی

طیور و  4/5و  7کیلوگری به ترتیب برای گوشت قرمز

بودن از اسیدهای آمینه ضروری ،مواد معدنی ،انواع

تازه و منجمد میباشد (کاون و همکاران  .)0559بااین

ویتامینها و انرژی کافی در زمره بهترین و کاملترین

حال ،نگرانیهایی در مورد تغییرات شیمیایی ناشی از

مواد غذایی طبقهبندی شده است .این در حالی است که

پرتودهی در گوشت قرمز و طیور دیده میشود که

ارزش غذایی گوشت بلدرچین بعنوان کوچکترین پرنده

استفاده از این تکنولوژی را به منظور بهبود کیفیت در

حالل گوشت تقریبا مشابه گوشت مرغ است اما مقدار

محصوالت گوشتی دچار مشکل میسازد (کاون

ویتامین های موجود در این گوشت آن را ارزشمندتر می

وهمکارن  .)0559گزارش شده است که پرتودهی سبب

سازد .این گوشت چربی کمتری داشته و کلسترول آن

تسریع اکسیداسیون در چربیها (آهن و همکاران )0555

نیز کم است .گوشت بلدرچین منبع بسیار خوبی از

و ایجاد خصوصیات بدطعمی (آهن و همکاران  )0551و

پروتئین و مواد معدنی از قبیل سدیم ،پتاسیم و آهن و

تغییر در رنگ گوشت میشود (لینچ و همکاران .)1551

همچنین اسیدهای چرب ضروری از جمله اسید لینولئیک

کیم و همکاران ( )0550و کانات و همکاران ( )0555نشان

و اسید لینولنیک می باشد (بونی و همکاران  .)0515در

دادند که پرتودهی محصوالت گوشتی تازه مرغ،

طی مراحل مختلف کشتار ،حمل و نقل ،نگهداری و

بوقلمون ،گوسفند ،گاو و خوك با دز  3کیلوگری و

فرآوری ،گوشت به انواع مختلفی از میکروارگانیسمها

نگهداری در سردخانه  5-4°Cضمن کاهش بار میکروبی

آلوده میشود .گوشت خام بلدرچین بمدت محدودی قابل

و افزایش مدت زمان نگهداری فرآورده تا بیش از دو

نگهداری در یخچال است اما بکارگیری سایر روشهای

هفته ،باعث افزایش میزان اکسیداسیون چربیها و

نگهداری به همراه سرد کردن ،باعث افزایش مدت زمان

باالرفتن میزان تیوباربیتوریک اسید ( )TBAصرف نظر

نگهداری آن میگردد .روشهای متعددی از جمله

از نوع گوشت حیوانات میشود ،اما تاثیر چندانی بر

نگهداری در یخچال ،انجماد ،تخمیر ،نمک سود کردن،

روی ویژگیهای حسی نمونهها نمیگذارد .پرتودهی با

دودی کردن ،خشک کردن ،بسته بندی و غیره برای

الکترون شتابدار ،روش شناخته شدهای برای ارائهی

کاهش دادن و حذف میکروارگانیسمهای گوشت جهت

محصوالت غذایی و بهداشتی با کیفیت از طریق کاهش

افزایش مدت ماندگاری آن ارائه شده است (ال -شدی و

میکروارگانیسمهای عامل فساد میباشد (هونگ و

همکاران  .)0554در این بین یکی از روشهای نگهداری

همکاران  .)0559پرتودهی با الکترون شتابدار یک فرایند

برای گوش ت و فرآورده های گوشتی که در سالهای

کوتاه از نظر زمانی است و سبب ایجاد ضایعات رادیو

اخیر معرفی شده است ،استفاده از پرتوها میباشد.

اکتیو نمیشود (بلک و همکاران  ،)0552واکثر

مواد غذایی جهت بهبود بخشیدن ایمنی

میکروارگانیسمهای بیماریزا و عامل فساد را از بین

محصول از سال  1555مورد توجه قرار گرفت .به طور

میبرد (رودریگز و همکاران  .)0552بنابراین پرتودهی با

کلی همراه با باال رفتن میزان دز پرتو تعداد بیشتری از

الکترون شتابدار به عنوان یک روش نگهداری برای

1

2

پرتودهی1

Irradiation

World Health Organization
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گوشت بلدرچین جهت کاهش بار میکروبی قابل استفاده

دمای  4±1°Cبرای پرتودهی به مرکز پرتو فرآیند یزد

میباشد .پرتودهی با الکترون شتابدار برای کلوچههای

انتقال داده شدند .

گوشت گاو( 3وونگ و همکاران  )0555و فرانکفورترهای

پرتودهی

آماده مصرف نیز استفاده شده است (جانسون و

نمونههای گوشت بلدرچین که در کیسههای پالستیکی

همکاران  .)0555اما هیچ گزارشی در مورد استفاده از

زیپک به ابعاد  355×355میلیمتر و ضخامت کمتر از 0

غیرفعالسازی

میلیمتر بستهبندی شده بودند ،در داخل پالتهای مربوط

میگروارگانیسمهای گوشت بلدرچین صورت نگرفته

به دستگاه پرتودهی قرار گرفتند و با حرکت نوار نقاله

است .بنابراین هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات

در داخل محفظهی دستگاه پرتودهی رودوترون 7مدل

پرتودهی با الکترون شتابدار و نگهداری در سرمای

 ،TT2000ساخت بلژیک ،با حداکثر قدرت  155کیلووات و

باالی صفر بر روی خصوصیات میکروبی ،شیمیایی و

 15مگا الکترون ولت انرژی دستگاه تحت تاثیر پرتو

ارگانولپتیکی گوشت بلدرچین میباشد.

الکترون شتابدار قرار گرفتند .نمونههای قرار گرفته در

الکترون

شتابدار

روی

بر

محفظه دستگاه  3 ،1/5و  5کیلوگری پرتو ،دریافت کردند.
مواد و روش ها

برای اندازهگیری میزان پرتو جذب شده از فیلمهای

مواد

دزیمتری  FWTاستفاده گردید .این فیلمها که برای

محیط کشتهای پلیت کانت آگار MRS5 ،)PCA(4آگار،

فرآیند پرتودهی طراحی شدهاند ،فیلمهای بیرنگ و

آگار دکستروز سیب زمینی ،آگار برلیانت گرین و مواد

نازکی هستند که به تدریج در اثر جذب پرتو ،آبی رنگ

شیمیایی مورد استفاده شامل تری کلرواستیک اسید،

میشوند .بعد از پرتودهی ،نمونهها در داخل یخچال با

تیوباربیتوریک اسید ،اتانول ،بوتیل هیدروکسی آنیزول،

دمای  4±1°Cقرار گرفتند .آزمونهای میکروبی،

اسید سولفوریک و اسید کلریدریک غلیظ همگی از شرکت

شیمیایی وارزیابی حسی 9با فواصل زمانی سه روزه تا

مرك آلمان تهیه گردیدند.

روز پانزدهم روی نمونههای ذخیره سازی شده در

آماده کردن نمونه های گوشت

دمای  4±1°Cصورت گرفت.

گوشت بلدرچین به مقدار الزم بالفاصله پس از کشتار

آزمونهای میکروبی

خریداری گردید و بعد از تمیز کردن تمام لوازم و سطوح

مقدار  15گرم گوشت چرخ شدهی بلدرچین به داخل ارلن

و تمیز کردن احشاء ،گوشت حاصله به همراه پوست

استریل تحت شرایط اسپتیک منتقل شد و با  55میلی لیتر

چرخ شد و نمونهها به وزن  155گرم در پالستیکهای

آب پپتونهی  5/1درصد استریل در دستگاه شیکر با 055

زیپک 2بسته بندی شدند .نمونهها به صورت تصادفی به

دور در دقیقه به مدت  15دقیقه ،هموژنیزه گردید ،سپس

چهار گروه تقسیم شدند .یک گروه به عنوان گروه کنترل

رقتهای بعدی در لولههای حاوی آب پپتونه  5/1درصد

و سه گروه دیگر تحت پرتودهی با پرتوهای الکترون

تهیه شد .شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی بر روی

شتابدار با دزهای  3 ،1/5و 5کیلوگری قرار گرفتند.

محیط پلیت کانت آگار پس از  49 -70ساعت گرمخانه-

نمونهها داخل یک یخچال اتوماتیک دیجیتال قابل حمل و

گذاری در دمای  37درجه سانتی گراد انجام شد (آفا
 .)1550باکتریهای اسید الکتیک در محیط آگار MRS

دوالیه (روش پورپلیت) پس از انکوباسیون در  35 °Cبه
3

Beef Patties
Plate Count Agar
5
de Man, Rogosa, Sharpe
6
Zipack
4

Rhodotron
Organoleptic Evaluation

7
8
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مدت  70ساعت شمارش گردیدند .شمارش کپکها و

ارزیابی حسی

مخمرها بر روی محیط آگار دکستروز سیب زمینی بعد

ارزیابیهای حسی روی گوشت بلدرچین چرخ شده به

از گرمخانهگذاری در  05-05 °Cبه مدت  1-7روز انجام

صورت خام انجام گرفت .نمونههای خام کنترل و

گرفت (آفا  .)1550شمارش کلیفرم بر روی محیط جامد

پرتودهی شده روزانه از لحاظ ظاهر (رنگ) و بو مورد

برلیانت گرین به روش پورپلیت پس از گرمخانهگذاری

ارزیابی قرار گرفت .در این مطالعه اعضای پانل ده نفر از

در  37 °Cبه مدت  04ساعت انجام گرفت (روبرتز و

کارمندان بخش آزمایشگاهی مرکز پرتو فرآیند یزد

همکاران .)0553

بودند که با خصوصیات گوشت آشنایی کامل پیدا کردند

آزمونهای شیمیایی

و جهت ارزیابی سیستم نمرهدهی هدونیک (نمره  1بسیار

اندازهگیری اکسیداسیون چربی

بد و نمره  5بسیار خوب) مورد استفاده قرار گرفت.

برای اندازهگیری میزان اکسیداسیون چربیها ،اندازه

تحلیل آماری

گیری تیوباربیتوریک اسید 5با روش اسپکتروفتومتری

آزمایشات در کلیه مراحل با  3تکرار انجام گرفت و نتایج

آهن و همکاران ( )1559انجام گرفت 5 .گرم گوشت چرخ

به دست آمده با استفاده از نرم افزارGraphpad Instat 3

شده بلدرچین در داخل یک لوله فالکون  55میلی لیتری

و با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و

قرار گرفت و با 15میلی لیتر آب دیونیزه مخلوط شد،

تحلیل آماری قرار گرفتند .از تست  Tukeyبرای بیان

سپس در داخل دستگاه سانتریفوژ به مدت  15ثانیه و

معنیدار بودن نتایج در سطح احتمال  5درصد ()P<5/55

هموژن شد .سپس  1میلی لیتر

استفاده شد .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف

 10555دور در

ثانیه15

آبگوشت هموژنیزه در داخل یک لوله آزمایش دربدار

معیار( )SEبیان شده است.

قرار گرفت و با  55میکرولیتر بوتیل هیدروکسی آنیزول
 7/0درصد و  1میلیلیتر تری کلرواستیک اسید و 1میلی-

نتایج و بحث

لیتر تیوباربیتوریک اسید ترکیب شد و با ورتکس مخلوط

بررسی خصوصیات میکروبی

گردید .محلول شاهد نیز به وسیله مخلوط کردن  1میلی

میانگین لگاریتمی شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی،

لیتر تری کلرواستیک اسید و  1میلی لیتر تیوباربیتوریک

باکتریهای اسید الکتیک ،کلیفرمها و قارچها و مخمرها

اسید و  1میلی لیتر آب دیونیزه در یک لوله آزمایش

در نمونههای کنترل و پرتوتابیشده ( 3 ،1/5و 5

دربدار تهیه شد .سپس لوله ها به مدت  15دقیقه در

کیلوگری) گوشت بلدرچین در زمان نگهداری تحت

حمام آب گرم با دمای  55 °Cقرار گرفتند و سپس 15

شرایط یخچال ( )4 ±1 °Cدر جدول  1نمایش داده شده

دقیقه زیر شیر آب خنک شدند .در نهایت محلول تهیه

است.

شده توسط فیلتر واتمن فیلتر شد .بعد از صفر کردن
دستگاه اسپکتروفتومتر با شاهد ،جذب نوری نمونه در
طول

موج

530

نانومتر

خوانده

شد

ومیزان

تیوباربیتوریک اسید بر اساس میلی گرم مالون آلدئید
( )MDA11در هر کیلوگرم نمونه محاسبه گردید.

9

Thiobarbituric Acid
Round per second
11
Malonaldehyde
10
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اثرات پرتوتابي الکترون شتابدار و نگهداري در سرماي باالي صفر بر روي خصوصیات میکروبي ،شیمیایي و ارگانولپتیکي گوشت بلدرچین
جدول -1میانگین لگاریتمی تعداد باکتریهای مزوفیل هوازی ،باکتریهای اسید الکتیک ،کلیفرمها ،قارچها و مخمرها
( ) Log CFU/gدر نمونههای کنترل و پرتوتابیشده گوشت بلدرچین در زمانهای مختلف نگهداری در دمای 4 ±1°C
روز آزمایش
فلور

دز

میکروبی

پرتودهی

5

3

2

5

10

15

( کیلوگری)

باکتریهای

کنترل

7/04±5/50a,w

9/07±5/53b,w

-

-

-

-

1 /5

4/50±5/51a,x

4/37±5/50b,x

4/33±5/55b,x

5/02±5/50c,x

2/0±5/52d,x

9/37±5/53e,x

3

0/44±5/50a,y

0/29±5/51b,y

3/14±5/52c,y

3/01±5/53d,y

4/14±5/54e,y

4/73±5/51f,y

5

1/55±5/55a,z

1/04±5/52b,z

1/35±5/54c,z

1/55±5/50c,d,z

1/21±5/53d,z

1/73±5/50e,z

کنترل

5/93±5/51a,w

7/42±5/51b,w

-

-

-

-

1 /5

3/55±5/11a,x

3/57±5/51b,x

3/22±5/51b,x

4/59±5/51c,x

5/39±5/50d,x

2/14±5/11e,x

3

0/05±5/50a,y

0/31±5/53a,y

0/55±5/50b,y

0/25±5/50c,y

4/55±5/53d,y

5/52±5/54e,y

5

>1z

>1z

>1z

>1z

>1z

>1z

کنترل

5/57±5/51a,x

7/02±5/53b,x

-

-

-

-

1 /5

0/50±5/53a,y

0/52±5/51b,y

3/52±5/54c,x

4/05±5/53d,x

4/29±5/51e,x

5/57±5/53e,y

3

>1a,z

>1a,z

1/72±5/53b,y

0/09±5/50c,y

0/23±5/53d,y

3/23±5/51e,y

5

>1z

>1z

>1z

>1z

>1z

>1z

کنترل

5/51±5/51a,w

7/77±5/51b,w

-

-

-

-

1 /5

0/55±5/51a,x

0/35±5/50b,x

3/70±5/51c,x

2/25±5/51d,x

2/72±5/51e,x

7/51±5/50f,x

3

0/59±5/51a,y

0/22±5/51b,y

3/15±5/53c,y

4/74±5/51d,y

2/15±5/54e,y

7/35±5/51f,y

5

>1a,z

>1a,z

1/15±5/55b,z

1/34±5/15c,z

0/33±5/50d,z

0/55±5/51e,z

مزوفیل
هوازی

اسید الکتیک
باکتریها

کلیفرمها

قارچها و
مخمرها

حروف غیر مشابه در یک ستون و ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ( )P<5/55است.
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پور حسني و زینالي

پرتودهی روش مستقیمی برای ممانعت از فعالیت

مخمرها میگردد و پس از گذشت  15روز نیز تعداد آنها

میکروارگانیسمها و در نتیجه نگهداری مواد غذایی

به  7 log CFU/gنرسید .نیک و همکاران ( ، )1554گومز

میباشد (الویر ولدوارد .)0552 ،به طور کلی اثر اولیهی

و همکاران ( ، )0553بدر و همکاران ( )0554و ازدن و

پرتو الکترون شتابدار ،کاهش معنیدار ( )P<5/55فلور

همکاران ( )0557نیز در پرتودهی گوشت مرغ ،گوسفند،

میکروبی و در نتیجهی آن افزایش مدت زمان نگهداری

خوك ،بوفالو ،خرگوش و ماهی با دز  1الی  5کیلوگری و

نمونهها در دمای یخچالی است .بعد از گذشت زمان 3

نگهداری در شرایط یخچالی به نتایج مشابهی دست

روز ،شمارش باکتریهای اسید الکتیک در نمونههای

یافتند.

کنترل به حدود  7/5لگاریتم واحد تشکیل دهنده پرگنه در

اکسیداسیون چربیها

گرم رسید ،در حالیکه در نمونههای پرتوتابیشده با دز

حساسیت گوشت نسبت به اکسیداسیون چربی و افزایش

 3 ،1/5و  5کیلوگری بعد از گذشت  15روز ،به ترتیب

میزان  TBAبستگی به فاکتورهای مختلفی از قبیل گونه

حدود  5 ،2/1و کمتر از 1لگاریتم واحد تشکیل دهنده

حیوان ،موقعیت تشریحی عضالت بدن یک دام ،دز

پرگنه در گرم رسید .بعد از گذشت زمان  3روز،

پرتودهی ،مدت زمان نگهداری ،روشهای بستهبندی و

شمارش کلیفرمها در نمونههای کنترل به حدود 7/3

اضافه کردن آنتیاکسیدانها دارد .اگر چه رادیکالهای

لگاریتم واحد تشکیل دهنده پرگنه در گرم رسید ،در

آزاد بعنوان عامل تشدید کننده اکسیداسیون چربی در

حالیکه در نمونههای پرتوتابیشده با دز  3 ،1/5و 5

گوشت شناخته شدهاند اما میزان چربی و ترکیب اسید

کیلوگری بعد از گذشت  15روز ،به ترتیب حدود ،5/1

چرب نیز اهمیت زیادی در اکسیداسیون چربی گوشت در

 3/2و کمتر از 1لگاریتم واحد تشکیل دهنده پرگنه در

طول مدت نگهداری دارد (کیم و همکاران .)0550

گرم رسید .میانگین لگاریتمی تعداد قارچها و مخمرها در

میزان تیوباربیتوریک اسید بر حسب میلی گرم مالون

گرم در نمونههای کنترل و پرتودهی شده ( 3 ،1/5و 5

آلدئید در هر کیلوگرم گوشت در نمونههای کنترل و

کیلوگری) در روز اول به ترتیب حدود  5/5و 0/2 ،0/5و

پرتودهی شده گوشت بلدرچین در جدول شماره 0

کمتر از  1لگاریتم واحد تشکیل دهنده پرگنه در گرم

نمایش داده شده است .میزان  TBAدر نمونههای

رسید .بعد از گذشت زمان  3روز ،شمارش قارچ ها و

پرتودهی شده ( 3 ،1/5و  5کیلوگری) بطور معنیداری

مخمرها در نمونههای کنترل به حدود  7/9لگاریتم واحد

باالتر از نمونههای کنترل است .با افزایش دز پرتودهی و

تشکیل دهنده پرگنه در گرم رسید ،در حالیکه در نمونه-

مدت زمان نگهداری میزان  TBAدر نمونهها افزایش

های پرتوتابیشده با دز  3 ،1/5و  5کیلوگری بعد از

یافت .بسیاری از محققین گزارش کردند که پرتودهی

گذشت  15روز ،به ترتیب حدود  7/4 ،7/5و  3لگاریتم

گوشت

افزایش

واحد تشکیل دهنده پرگنه در گرم رسید .نتایج این

اکسیداسیون چربیها در آنها میشود .در واقع

مطالعه با یافتههای فالح و همکاران ( )0515منطبق است.

پرتوهای یونیزان باعث تولید رادیکالهای هیدروکسیل

این محققین گزارش کردند که پرتودهی گوشت جوجه

در سیستم آبی میشوند و از آنجاکه گوشت حاوی

کبابی آماده مصرف با دز  3 ،1/5و  4/5کیلوگری باعث

مقدار زیادی آب است ،پرتودهی باعث شتاب بخشیدن به

کاهش معنیداری در شمارش باکتریهای مزوفیل

تغییرات اکسیداتیو در گوشت میگردد.

هوازی ،اسید الکتیک باکتریها ،کلیفرمها ،قارچها و

و

فرآوردههای

گوشتی

باعث
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اثرات پرتوتابي الکترون شتابدار و نگهداري در سرماي باالي صفر بر روي خصوصیات میکروبي ،شیمیایي و ارگانولپتیکي گوشت بلدرچین
جدول -2میزان تیوباربیتوریک اسید در نمونه های کنترل و پرتوتابیشده گوشت بلدرچین در زمانهای مختلف نگهداری
در دمای 4±1°C
روز آزمایش

نوع

دوز

آزمایش

پرتودهی

0

3

6

9

12

11

کنترل

0/30±0/002a,w

0/39±0/001a,x

0/41±0/001a,y

-

-

-

1/1

1/44±0/006b,w

1/61±0/001b,v

2/49±0/003b,w

2/15±0/001a,x

2/64±0/002a,y

4/13±0/003a,z

3

2/12±0/003c,u

2/33±0/003c,v

2/46±0/002c,w

2/92±0/001b,x

2/40±0/001b,y

3/43±0/002b,z

1

2/32±0/002d,u

3/06±0/001d,v

3/20±0/001d,w

3/46±0/003c,x

1/36±0/001c,y

3/14±0/001c,z

(کیلوگری)

TBA

حروف غیر مشابه در یک ستون و ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنی دار ( )P<5/55است.

رادیکالهای هیدروکسیل که به واکنش با ترکیبات

و همکاران ( )0557در پرتودهی گوشت گاو با دزهای

اکسیژن تمایل زیادی دارند ،می توانند باعث شروع

مختلف دریافتند که هر چند پرتودهی باعث افزایش عدد

اکسیداسیون چربی در گوشت گردند .بر اساس مطالعات

پراکسید میشود ولی از لحاظ آماری تفاوت معنیداری

مختلف ،گزارش شده است که پرتودهی چربیها باعث

بین نمونههای کنترل و پرتوتابیشده مشاهده نمیشود.

تولید کربونیلها و دیگر محصوالت اکسیداسیون از قبیل

چن و همکاران ( )0557و جوانمرد و همکاران ()0552

پراکسیدها میگردد ،که میزان تولید کربونیلها با افزایش

نیز در پرتودهی گوشت گاو و مرغ با دزهای مختلف به

دز پرتودهی ،افزایش مییابد (آهن و همکاران .)0552

نتایج مشابهی دست یافتند.

کانات و همکاران ( )1557دریافتند که پرتودهی گوشت

بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی (بو و رنگ)

مرغ ،بره و بوفالو به طور معنیداری باعث افزایش

یکی از تغییرات حسی مهم گوشتهای پرتودهی شده

میزان تیوباربیتوریک اسید در روز صفر و طی مدت

بخصوص در بستهبندی نفوذپذیر به اکسیژن ،ایجاد

زمان نگهداری آن ( 4هفته) در دمای  5-3 °Cمی شود.

تغییرات نامطلوب در رنگ ،بو و طعم آن میباشد که به

در پرتودهی گوشت مرغ ،گومز و همکاران ( )0552نشان

علت رشد باکتریایی و تغییرات شیمیایی ناشی از

دادند که پرتودهی به طور معنیداری باعث افزایش

اکسیداسیون و تولید ترکیبات فرار ایجاد میشود که

تیوباربیتوریک اسید در طول  01روز نگهداری فرآورده

باعث کاهش ماندگاری گوشت میگردد .میزان این

در دمای  4 °Cمیشود .فالح و همکاران ( )0559دریافتند

ترکیبات در بین گوشتهای مختلف ،متفاوت میباشد

که پرتودهی گوشت شتر به طور معنیداری باعث

(کاون وهمکاران  .)0559گزارش شده است که ترکیبات

افزایش میزان تیوباربیتوریک اسید در نمونههای

گوگرددار حاصل از مواد فرار خصوصا دیمتیلتری-

پرتوتابی شده نسبت به نمونههای کنترل میشود .در

سولفید از عوامل اصلی ایجاد بوی پرتودهی در گوشت

مقابل برخی محققین گزارش کردند که پرتودهی گوشت

میباشد ولی با این حال در آزمایش حسی مخالفت

تاثیر معنی داری روی اکسیداسیون چربیها ندارد .سده

کمتری نسبت به بوی پرتودهی در گوشت وجود دارد
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(پاترسون و همکاران 1555و کیم و همکاران.)0550

کنترل ،بدون تاثیر قابل توجه در خصوصیات حسی آن

ضمنا برور( )0554اعالم کرده است که تغییرات رنگ در

افزایش میدهد .در این ارتباط نتایج مطالعات گومز و

گوشتهای پرتودهی شده به عوامل مختلفی از جمله نوع

همکاران ( )0552و ( ،)0553ابوتربوش و همکاران

بستهبندی گوشت بستگی دارد و این تغییرات در بسته-

( )1557و جوانمرد و همکاران ( )0552در بررسیهای

بندی نفوذپذیر به اکسیژن بسیار ناچیز میباشد .نتایج

حسی گوشت مرغ پرتودهی شده ،تاییدی بر یافتههای

بررسیهای حسی بر روی نمونههای خام کنترل و

این مطالعه است .آنها مشاهده کردند که تغییرات حاصل

پرتودهی شده گوشت بلدرچین در طول زمان نگهداری

از پرتو با توجه به آزمایشهای میکروبی ،شیمیایی و

در دمای  4±1°Cبا ارزیابی ظاهر (رنگ) و بو توسط

حسی ،در رنگ و بو نمونههای پرتودهی شده تاثیری

اعضای پانل در شکل شماره  1نمایش داده شده است.

نداشت .پائول و همکاران ( )1555گزارش کردند که عمر

پرتودهی گوشت بلدرچین با دزهای  3 ،1/5و  5کیلوگری

نگهداری گوشتهای چرخ شده بره که تحت پرتودهی با

تاثیر معنیداری روی مشخصات حسی اولیه نمونهها

دزهای  1و  0/5کیلوگری و شرایط نگهداری در5-3 °C

نداشت .عالوه بر این نمونههای کنترل و پرتودهی شده

قرار گرفتند به ترتیب  0و  4هفته بود ،در حالی که تحت

نمرات تقریبا مشابهی در بررسی رنگ و بو در طول

همین شرایط نمونههای کنترل ظرف مدت یک هفته فاسد

زمان نگهداری در یخچال تا زمان حذف نمونهها توسط

میشدند .کیم و همکاران ( )0550و لی و همکاران

پانل دریافت کردند .در روز ششم نگهداری در یخچال،

( )0555نیز در پرتودهی گوشت بوقلمون ،خوك و گاو با

نمونههای کنترل به علت اکسیداسیون چربی و رشد

دزهای مختلف به نتایج مشابهی دست یافتند.

میکروبی ،عالئم فساد را به صورت بوی نامناسب و
ایجاد حالت لزج نشان دادند .بنابراین به عنوان نمونههای
ضعیف تلقی گردیده و حذف شدند .در حالی که نمونه-
های پرتودهی شده تا روز پانزدهم بر اساس مشاهدات
حسی هیچ گونه عالئمی از فساد و بوی نامناسب را
نداشتند .بنابراین بر اساس مشاهدات حسی ،پرتودهی
باعث افزایش عمر نگهداری گوشت بلدرچین به بیشتر از
 15روز شد .این در حالی است که نمونههای کنترل تنها
 5روز قابل نگهداری بودند .سده و همکاران ()0557
مشاهده کردند که پرتودهی با دز  3کیلوگری باعث
افزایش عمر نگهداری گوشت گاو در شرایط یخچال
( )4- 7 °Cبه مدت  14روز میگردد ،در حالی که عمر
نگهداری نمونه های کنترل در این شرایط  3روز بود.
کیس و همکاران ( )1590و کانات و همکاران ()0555
گزارش کردند که پرتودهی گوشت مرغ ،گوسفند و خوك
با دزهای  1-5کیلوگری ،کیفیت و مدت نگهداری گوشت
را در شرایط سرما تا بیش از دو هفته نسبت به گروه

اثرات پرتوتابي الکترون شتابدار و نگهداري در سرماي باالي صفر بر روي خصوصیات میکروبي ،شیمیایي و ارگانولپتیکي گوشت بلدرچین
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0

زمان نگهداری (روز)

شکل -1ویژگیهای ارگانولپتیک نمونههای کنترل و پرتودهی شده گوشت بلدرچین طی زمان نگهداری در دمای 4 ±1 °C

نتیجهگیری

است اما بر روی برخی ویژگی های ارگانولپتیک و کیفیت

نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از پرتودهی با

گوشت بلدرچین از جمله سرعت اکسیداسیون چربی اثر

دزهای پائین الکترون شتابدار میتواند باعث بهبود

منفی میگذارد ،لذا استفاده از دزهای  1/5-3کیلوگری به

کیفیت میکروبی ،حذف برخی پاتوژنها و در نتیجه سالم

منظور کاهش بار میکروبی گوشت بلدرچین توصیه

سازی ،حفظ کیفیت ارگانولپتیکی گوشت در حد مطلوب و

میشود.

افزایش مدت ماندگاری

گوشت بلدرچین در شرایط

یخچال گردد .برخالف مشاهدهی برخی تغییرات
شیمیایی نامطلوب در گوشتهای پرتوتابیشده مثل
اکسیداسیون لیپیدها ،پرتودهی اثر چندانی روی
ویژگیهای ارگانولپتیکی گوشت بلدرچین ندارد .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد هر چند بار میکروبی نمونههایی
که  5کیلوگری پرتو دریافت کردند ،بیشتر کاهش یافته
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Abstract
Irradiation as an effective non thermal sterilizing method of meat preservation has excellent
potential to extend the shelf life. In this study, quail meat was irradiated at doses of 0, 1.5, 3 and 5
kGy of electron beam irradiation and was kept in a refrigerator (4 ± 1°C) for 15 day. Then effect of
irradiation and maintenance of refrigeration temperature were evaluated on microbial quality,
chemical and organoleptical properties. The results of microbial analysis indicated that irradiation
dose of 1.5, 3 and 5 kGy caused a significant decrease (P<0.05) in the number of aerobic mesophilic
bacteria, lactic acid bacteria, fungi and yeasts. Irradiation dose of 1.5 and 3 kGy caused a significant
decrease (P<0.05) in the number of coliforms. Microbial load of control and irradiated samples
increased significantly (P<0.05), that speed of this increase was greater in the control samples,
during the storage period under refrigerated conditions. The shelf life of irradiated samples was
higher than 15 days while control samples were kept only 4 days under the same conditions.
Irradiation significantly (P<0.05) increased the initial TBA of samples and storage in refrigerator
was led to increase the TBA value significantly (P<0.05) in all samples. Irradiation had no
significant effect on the organoleptical properties (P>0.05) and caused shelf life to increase of more
than 15 days but, the control samples were kept only 5 days under the same conditions. Thus, this
study clearly indicated that the electron beam irradiation of quail meat has positive effects on its
overall characteristics and extend the shelf life during refrigerated storage.
Keywords: Irradiation, Electron beam, Quail meat, Shelf life, Quality

