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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی جایگزینی بخشی از نیتریت در فرموالسیون سوسیس انجام شد .به این منظور ،نمونهها با مقدار
 60ppmنیتریت و ترکیبی از پودر چغندر قرمز و اسانس رزماری در قالب چهار تیمار شامل 1%/5( T1 :چغندر %0/02 +
رزماری) 1%/5( T2 ،چغندر  %0/04 +رزماری) 3%( T3 ،چغندر  %0/02 +رزماری) و  3%( T4چغندر  %0/04 +رزماری) و
نمونه شاهد با مقدار  120ppmنیتریت (بدون پودر چغندر و اسانس رزماری) تولید شدند .تمامی نمونهها به مدت  35روز
در شرایط یخچالی نگهداری و از نظر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی ،میکروبی و حسی ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که
بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید و عدد پراکسید در روزهای مختلف بررسی به ترتیب با مقادیر  0/16-0/65و -1/37
 0/36مربوط به نمونه شاهد و کمترین میزان این شاخصها به ترتیب با مقادیر  0/06-0/39و  0/13-0/92مربوط به تیمار
 T4بوده است ( .)P>0/01همچنین بیشترین میزان  pHو شاخص * aرنگ مربوط به  T4و کمترین مقادیر مربوط به نمونه
شاهد بود .در آزمایشات میکروبی ،شمارش باکتریایی کلی تمامی نمونهها کمتر از  3/6 log cfu/gبوده و تفاوت معنیداری
بین نمونه شاهد با تیمارها مشاهده نشد .همچنین باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در هیچ یک از تیمارها جداسازی نگردید
و شمارش کلیفرم در تمامی تیمارها (به غیر از شاهد) صفر بود .کپک و مخمر نیز صرفاً در روزهای  28و  35نگهداری در
نمونههای شاهد T1 ،و  T2شمارش گردید .نتایج ارزیابی حسی عمدتاً حاکی از تفاوت غیر معنیدار تیمارها با یکدیگر و با
نمونه شاهد بود ( .)P<0/01در نهایت نتایج داللت بر امکان جایگزینی بخشی از نیتریت با استفاده از ترکیب اسانس رزماری
و پودر چغندر قرمز داشت.
واژگان كلیـدی :اسانس رزماری ،پودر چغندر قرمز ،جایگزینی نیتریت ،سوسیس
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مقدمه

کالباس  120 ppmمیباشد و باقیمانده قابل قبول آن

فرآوردههای گوشتی از اجزاء اصلی رژیم غذایی در

برحسب درصد گوشت فرآورده حداکثر 60 – 80 ppm

جوامع مختلف به حساب آمده و منابع مهمی از پروتئین،

تعیین شده است.

ویتامینها و مواد معدنی هستند .عالوه بر این،

از سال  ،1960فرضیههایی در ارتباط با نیتریت موجود

فرآوردههای گوشتی در ترکیب خود دارای چربی،

در رژیم غذایی و احتمال ایجاد برخی عوارض و سرطانها

اسیدهای چرب اشباع ،نمکهای کلرید ،نیترات و نیتریت

به علت تشکیل ترکیبات نیتروزآمین 1مطرح شده است

سدیم میباشند .بنابراین کمیت و کیفیت این ترکیبات

(تریکر و پروسمان  1991و فرگوسن و همکاران .)2004

میتواند اثرات مثبت و منفی بر سالمتی انسان داشته

بنابراین با توجه به ماهیت شیمیایی نیتریت افزودنی در

باشد (جیمنز کلمنرو و همکاران  2001و سبرانک و

ترکیب سوسیس و کالباس و پتانسیل سرطانزایی آن از

باکوس  .)2007فرآوردههای گوشتی حرارت دیده نظیر

یک طرف و در پاسخ به درخواست مصرف کنندگان برای

انواع سوسیس و کالباس از پر مصرفترین محصوالت

محصوالت طبیعی ،کاهش میزان استفاده از نیتریت و یا

گوشتی در ایران هستند و به نظر میرسد به دالیل راحتی

جایگزین نمودن تمامی یا بخشی از آن در فرآوردههای

مصرف ،تنوع تولید ،قیمت مناسب و ارزش تغذیه ای باال

گوشتی با ترکیبات طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.

مصرف آنها رو به افزایش است که این امر ضرورت

از جمله تحقیقاتی که به این منظور انجام پذیرفته میتوان

کنترل و بهبود کیفیت این محصوالت را بیش از پیش

به استفاده از اسانسهای دارچین و نعناع (معارفیان

نمایان میسازد (محمدی و حسینی  1388و رکنی .)1391

 ،)1389کیتوزان (جورجانتلیس و همکاران  ،)2007پودر

فرآوردههای گوشتی میتوانند به دلیل رشد میکروبی و

پوست انار (الغربلی و آشوش  ،)2012عصاره کرفس

تغییرات شیمیایی دچار فساد شوند .این فرآوردهها دارای

(آشلی  ،)2013عصاره برگ زیتون (المرازق و همکاران

پایداری اکسیداتیو پایینی بوده و به تند شدن چربی در

 ،)2015زرشک سیاه (خالقی و همکاران  ،)2016تفاله

طی نگهداری حساس میباشند .بنابراین برای کنترل بار

انگور قرمز (ریاضی و همکاران  )2016و بسیاری از

میکروبی و تغییرات اکسیداتیو در محصوالت گوشتی از

تحقیقات دیگر اشاره کرد که در تمامی آنها نتایج

برخی مواد افزودنی استفاده میگردد (سبرانک و

امیدوارکنندهای بدست آمده است اما با توجه به نقش چند

همکاران  2005و کانات و همکاران  .)2008نیتریت و

گانه ای که نیتریت در فرآوردههای گوشتی ایفا میکند،

نیترات سدیم از جمله افزودنیهایی هستند که به دالیل

تاکنون یک جایگزینی که بتواند تمامی خصوصیات این

مختلف شامل نقش بازدارندگی در جلوگیری از رشد

نگهدارنده شیمیایی را داشته باشد معرفی و تایید نشده

باکتریهای بیهوازی (بویژه کلستریدیومها) ،اثر

است.

آنتیاکسیدانی در جلوگیری از تندی اکسیداتیو ،تثبیت

بنابراین در سالهای اخیر جایگزینی نیتریت به صورت

رنگ قرمز گوشت و بهبود طعم محصول بکار برده

مستقیم (با گیاهان حاوی نیترات یا نیتریت) و غیر مستقیم

میشوند .هر یک از خصوصیات برشمرده شده برای

(با ادویهجات یا ترکیبات طبیعی با کارایی مشابه) همچنان

نیتریت دارای مکانیسم مشخصی بوده و در مقادیر

مورد توجه است .چغندر از جمله گیاهان شناخته شده ای

خاصی بوجود خواهد آمد (تولدرا و همکاران  .)2009بر

است که منبع قابل توجهی از نیترات با غلظتی حدود ppm

اساس استاندارد ملی شماره  ،)1384( 2303حداکثر

 2500-2000میباشد و اثرات ضدمیکروبی و

میزان مجاز نیتریت قابل استفاده در انواع سوسیس و

آنتیاکسیدانی آن تایید شده است (سبرانک و باکوز

- N-nitrosamines
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 ،2007کانادوانویک و همکاران  2012و پاولوئیک و

مصرف در دمای اتاق نگهداری شدند (الغربلی و آشوش

همکاران  .)2013همچنین رزماری از جمله ادویهجاتی

 .)2012همچنین مواد اولیه مورد استفاده در فرموالسیون

است که در پژوهشهای مختلف به صورت اسانس یا

متشکل از گوشت سردست گاو منجمد برزیلی ( ،)70%آب

عصاره به تنهایی یا همراه با سایر ترکیبات (نه به عنوان

و یخ خرد شده ( ،)16%روغن مایع سویا شرکت غنچه

جایگزین نیتریت) در فرآوردههای گوشتی بکار برده شده

( ،)7%نشاسته شرکت گلوکزان ( ،)3%ایزوله سویا شرکت

و دارای اثرات ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی رضایت

کرون چین ( ،)1%نمک شرکت تابان ( ،)1%/5مخلوط

بخشی بوده است (کرونادو و همکاران  ،2002تیکوناسو

ادویهجات شرکت گلها ( ،)0%/9پلی فسفات سدیم شرکت

و همکاران  ،2003فرناندز لوپز و همکاران  ،2005استوز

بودنهایم آلمان ( ،)0%/4اسید آسکوربیک شرکت بودنهایم

و کاوا  ،2006جورجانتلیس و همکاران  ،2007لیو و

آلمان ( )0%/05و نیتریت سدیم شرکت بودنهایم آلمان

همکاران  ،2009ترینداد و همکاران  2010و دوالگ و

( 120 ppmدر کنترل و  60 ppmدر تیمارها) بود.

همکاران .)2012

نحوه تهیه و تولید نمونهها

لذا با نظر به مرور ادبیات و سوابق تحقیقاتی موجود و با

به منظور تولید نمونههای سوسیس در این پژوهش ،ابتدا

توجه به اینکه تاکنون جایگزینی نیتریت با چنین ترکیباتی

گوشت و سایر مواد اولیه مورد نیاز توزین گردیدند.

در انواع سوسیس و کالباس تولیدی با گوشت قرمز گاو

سپس گوشت در دمای زیر  5oCچرخ شده و به کاتر

در طول مدت زمان ماندگاری مورد توجه قرار نگرفته

افزوده شد .در مرحله بعد نمک ،فسفات و نیتریت و

است ،این تحقیق با هدف بررسی امکان جایگزین نمودن

همچنین یک سوم آب موجود در فرموالسیون بصورت

بخشی از نیتریت در فرموالسیون سوسیس گوشت گاو

خردههای یخ همراه پودر چغندر (به مقدار  1/5یا 3

با استفاده توأم از اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز،

درصد) به کاتر افزوده و درب کاتر را بسته و عمل

به منظور تولید محصولی سالم تر و با مقادیر کمتر این

کاتریزاسیون به مدت  1/5تا  2دقیقه با دور  3000در

ماده نگهدارنده شیمیایی انجام گرفته است.

دقیقه انجام شد .سپس یک سوم مابقی آب و ایزوله سویا
را به کاتر افزوده و به مدت  1/5تا  2دقیقه دیگر

مواد و روشها

کاتریزاسیون ادامه یافت .در مرحله بعد نشاسته ،اسید

مواد مصرفی در فرموالسیون نمونه سوسیس

آسکوربیک ،مخلوط ادویه جات به همراه یک سوم مابقی

اسانس رزماری مورد استفاده در این تحقیق از شرکت

آب و همچنین روغن و اسانس رزماری (به مقدار 0/02

باریج اسانس (با مشخصات :ضرب شکست pH ،1/4112

یا  0/04درصد) را به کاتر افزوده و  3دقیقه دیگر

 ،5/2دانسیته  1/117و چرخش نوری  )+1تهیه گردید که

کاتریزاسیون ادامه یافت .پس از آن فارش آماده شده

ترکیبات تشکیل دهنده آن در قسمت نتایج ارائه شده

توسط دستگاه پرکن در پوششهای پلیآمیدی پر شدند.

است .اما جهت آمادهسازی پودر چغندر ،ابتدا چغندرهای

سپس مراحل انتقال به اتاق پخت و حرارتدهی نمونهها

قرمز از مزارع اطراف تهران تهیه و سپس شسته و به

با دمای  80 oCبه مدت یک ساعت و سپس انتقال به زیر

قطعات کوچک خرد شده و در یک آون با دمای  60 oCبه

دوش آب سرد به مدت  1دقیقه صورت گرفت (محمدی و

مدت  48ساعت خشک شدند ،سپس قطعات خشک شده

حسینی  1388و رکنی  .)1391در نهایت تمامی نمونههای

را سرد کرده و توسط چرخ گوشت و آسیاب به حالت

سوسیس تولید شده (مطابق با جدول  )1به سردخانه با

پودری تبدیل و برای استفاده از الک با مش  60عبور داده

دمای زیر  4 oCانتقال یافته و تا زمان انجام آزمایش در

و در بستههای پلی اتیلنی بسته بندی شده و تا زمان

این شرایط دمایی نگهداری شدند .ویژگیهای فیزیکی،
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شیمیایی و میکروبی انتخابی تمامی نمونههای تولیدی در

 )1387 ،1-10899و جستجوی کلستریدیوم پرفرینجنس

طی روزهای  28 ،21 ،14 ،7 ،0و  35در شرایط نگهداری

با استفاده از محیط سیلیکوسرین (استاندارد ملی ،2197

در یخچال ،و ارزیابی حسی نمونهها بالفاصله پس از

 )1371مورد بررسی قرار گرفت.

تولید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی ویژگیهای حسی

ارزیابی ویژگیهای فیزیکی شیمیایی

ویژگیهای حسی نمونههای سوسیس شامل رنگ ،طعم،

آزمونهای فیزیکی و شیمیایی انتخابی انجام شده روی

بو و بافت توسط  8نفر ارزیاب آموزش دیده و بالفاصله

نمونههای سوسیس شامل :اندازهگیری  pHتوسط

پس از تولید از طریق آزمون هدونیک  5نقطهای مطابق با

دستگاه  pHمتر مدل  PTR79پارس طب (استاندارد ملی

روش محمدی و همکاران ( ،)1386ارزیابی و مقایسه

 ،)1386 ،1028اندازهگیری میزان نیتریت باقیمانده با

گردید .ارزیابها نظر خود را در رابطه با هر یک از

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  UV2100یونیکو آمریکا

ویژگیهای حسی بر اساس امتیازدهی از یک تا پنج در

(استاندارد ملی  ،)1369 ،988تیوباربیتوریک اسید به

فرمهای ارزیابی بدین صورت منعکس نمودند =1 :غیر

روش اسپکتروفتومتری (هولمر ،)1999 ،اندازهگیری

قابل مصرف یا خیلی ضعیف =2 ،غیرقابل قبول یا

میزان پراکسید به روش فولچ ( )1999 ،AOACو رنگ

ضعیف =3 ،قابل قبول یا متوسط =4 ،رضایت بخش یا

سنجی با استفاده از دستگاه هانترلب مدل D25-Dp9000

خوب =5 ،بسیار رضایت بخش یا خیلی خوب.

آمریکا (آهن و همکاران )2002 ،انجام گردید.

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادهها به صورت فاکتوریل در قالب طرح

جدول  -1معرفی نمونهها و عالئم اختصاری آنها

کامال تصادفی اجرا شد که در آن  2تیمار پودر چغندر و

میزان

میزان

میزان پودر

سایر

نیتریت

اسانس

چغندر ()%

ترکیبات

اسانس رزماری و هر کدام در  2سطح وجود داشتند و

()ppm

رزماری ()%

120

-

نمونه

C

-

ثابت

(شاهد)

T1
T2
T3
T4

60

0/02

1 /5

ثابت

هر یک از آزمونهای مورد نظر در  3تکرار انجام گردید.
همچنین مقایسه میانگینهای تیمارها با استفاده از آزمون
مقایسهای چند دامنهای دانکن در سطح  %5انجام شد .به
این منظور از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  22استفاده

60

0/04

1 /5

ثابت

60

0/02

3

ثابت

گردید .همچنین تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از

60

0/04

3

ثابت

ارزیابی حسی با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردید.

ارزیابی ویژگیهای میکروبی
آزمونهای میکروبی انتخابی انجام شده روی نمونههای
سوسیس شامل شمارش بار میکروبی کلی

(باکتریهای

هوازی مزوفیل) به روش کشت مخلوط با استفاده از
محیط کشت پلیت کانت آگار (استاندارد ملی ،5272
 ،)1386شمارش کلیفرمها به روش کشت مخلوط با
استفاده از محیط کشت ویولت رد بایل آگار (استاندار
ملی  ،)1386 ،9263شمارش کپک و مخمر با استفاده از
محیط دی کلران رزبنگال کلرامفنیکل آگار (استاندارد ملی

نتایج و بحث
نتایج آزمونهای فیزیکی شیمیایی
تركیب اسانس رزماری
آنالیز اسانس رزماری با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی حاکی
از شناسایی  98/05درصد از ترکیبات تشکیل دهنده آن
بود که از آن جمله آلفاپینن ( 1 ،)14%/06و  – 8سینئول
( ،)%13/62وربنون ( ،)11%/2کامفر ( ،)10%/51بورنئول
(-3 ،)%7/3اکتانون ( ،)7%/2کامفن ( )5%/46و لینالول
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( )%5/07به ترتیب بیشترین درصد ترکیبات را به خود

دلیل تولید اسیدهای آلی توسط باکتریها و همچنین

اختصاص دادند.

اکسیداسیون چربی و ایجاد ترکیبات اسیدی است که

نتایج اندازه گیری pH

سبب کاهش  pHمحصول میگردد (لیو و همکاران

نتایج  pHدر جدول  2نشان داده شده است که حاکی از

 .)2009پس از آن افزایش در شاخص  pHدر تمامی

معنیدار بودن اثر سطوح مختلف اسانس رزماری و پودر

نمونهها مشاهده گردید که این افزایش میتواند به دلیل

چغندر قرمز و زمان میباشد ( .)P>0/01تمام سطوح

افزایش تعداد باکتریهای گرم منفی مانند آنتروباکتریاسه

مختلف اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز در روز

و سودوموناسها و نیز مخمرها و کپکها باشد که باعث

صفر نگهداری محصول مقادیر باالتری از شاخص pH

تجزیه پروتئینها و تشکیل آمونیاک و افزایش  pHمی-

را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند و بیشترین مقدار

گردند (جورجانتلیس و همکاران  .)2007این نتایج با نتایج

مربوط به تیمار  T4بود .بیشترین کاهش در میزان این

کسب شده توسط جورجانتلیس و همکاران ( )2007و

شاخص در روز  21نگهداری مشاهده شد که احتماالً به

همچنین ساالم و همکاران ( )2004مطابقت دارد.

جدول -2نتایج میزان  pHنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

C
T1
T2
T3
T4

روز 0

روز 7

روز 14

روز 21

روز 28

روز 35

6/16±0/011d

6/0±17/001d

6/0±20/011e

5/83±0/021a

5/92±0/011b

5/0±98/001c

2d

2d

2e

2a

2b

2c

6/20±0/00

6/0±21/00

6/0±23/01

5/92±0/02

5/99±0/01

6/0±01/00

6/20±0/012d

6/0±20/002d

6/0±21/012e

5/95±0/022a

5/99±0/012b

6/0±05/012c

3d

3e

3a

3b

3c

6/23±0/003d

6/0±22/00

6/0±25/01

5/96±0/00

6/02±0/00

6/0±10/01

6/20±0/023d

6/0±20/003d

6/0±25/003e

5/96±0/003a

6/05±0/003b

6/0±07/003c

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( )1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

نتایج اندازهگیری میزان نیتریت

کاهش نیتریت باقیمانده در پاته جگر شده و با افزایش

نتایج میزان نیتریت باقیمانده درجدول  3نشان داده شده

میزان عصاره رزماری ،نیتریت باقیمانده کمتر شد .از

است که حاکی از معنی دار بودن اثر سطوح مختلف

طرف دیگر با گذشت زمان میزان نیتریت باقیمانده در

اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز و زمان میباشد

تمامی نمونهها کاهش یافته و در روز سی و پنجم به

( .)P>0/01به طور طبیعی تمام تیمارها در روز صفر به

کمترین میزان رسید که این حالت به علت تبدیل نیتریت

علت جایگزین شدن اسانس رزماری و پودر چغندر به

به دیگر ترکیبات حاوی نیتروژن (نظیر نیتریک اکسید) و

جای  60 ppmنیتریت ،مقادیر پایینتری از میزان نیتریت

اتصال آن با میوگلوبین و سایر ترکیبات آلی موجود

را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند و کمترین مقدار

(نظیر چربیها و پروتئینها) در طی نگهداری میباشد

مربوط به تیمار  T2بود ،در حالیکه در تیمارهایی که

(هانیکل  .)2008تهموزی و همکاران ( )2012به نحو

حاوی درصد بیشتری از پودر چغندر بودند ( T3و )T4

مشابه گزارش کردند که میزان نیتریت باقیمانده در

میزان نیتریت در مقایسه با دو تیمار دیگر حدود 6 ppm

سوسیس عمل آوری نشده با افزایش میزان چغندر

بیشتر بود ( .)P>0/01دوالگ و همکاران ( )2012نیز

افزوده شده افزایش یافته و با گذشت زمان کاهش مییابد

گزارش کرده بودند که افزایش عصاره رزماری سبب

که با نتایج به دست آمده در این تحقیق منطبق است.
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خدایي و خاني

جدول  -3نتایج میزان نیتریت ( )ppmنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

C
T1
T2
T3
T4

روز 0
5f

74/0±60/62

2f

روز 7
5e

65/0±63/47

44/0±90/55

2e
1e

42/0±66/11

روز 14
5d

62/0±23/47

2d

41/0±76/15

1d

روز 21
5c

58/0±00/34

2c

41/0±06/23

1c

روز 28
5b

55/0±56/50

2b

40/0±60/00

1b

روز 35
5a

53/0±70/45

2a

39/0±63/20

1a

44/0±46/111f

42/0±90/10

41/0±40/00

41/0±13/05

40/0±30/10

38/0±96/30

51/0±53/323f

51/0±01/203e

50/0±66/403d

50/0±76/353c

49/0±96/403b

49/0±33/233a

51/0±76/114f

51/0±50/004e

51/0±26/204d

51/0±00/44c

50/0±16/154b

49/0±6/264a

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( ) 1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

جدول  -4نتایج میزان  )mg MDA/kg( TBAنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

C
T1
T2
T3
T4

روز 0
5a

0/16±0/01

4a

روز 7
5b

0/28±0/00

0/12±0/00

4b
3b

0/23±0/00

روز 14
5e

0/0±65/02

4e

0/0±55/00

3e

روز 21
5d

0/0±51/00

4d

0/0±40/01

3d

روز 28
5c

0/0±40/01

4c

0/0±30/01

3c

روز 35
5b

0/0±33/02

4b

0/0±26/00

3b

0/10±0/003a

0/22±0/01

0/0±50/02

0/0±33/00

0/0±25/00

0/0±19/00

0/08±0/002a

0/19±0/002b

0/0±41/002e

0/0±29/002d

0/0±21/012c

±16/0/012b

0/06±0/001a

0/16±0/001b

0/0±39/001e

0/0±23/001d

0/0±18/011c

±11/0/011b

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( ) 1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

نتایج اندازهگیری میزان تیوباربیتوریک اسید

ترکیبات نظیر الکلها و اسیدها باشد که با تیوباربیتوریک

نتایج میزان  TBAکه معیاری برای اندازهگیری

اسید واکنش نمیدهند (فرناندز و همکاران .)1997

اکسیداسیون ثانویه چربیها میباشد درجدول  4نشان

همچنین این تغییر ممکن است به دلیل واکنش

داده شده است و حاکی از معنی دار بودن اثر سطوح

مالوندیآلدئید با پروتئینها و قندها باشد (آلینا و

مختلف اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز و زمان

همکاران  .)2012جورجانتلیس و همکاران ()2007

میباشد ( .)P>0/01تمامی تیمارها در طول مدت زمان

گزارش کردند که بیشترین مالوندیآلدئید در نمونه

نگهداری محصول و در روزهای مختلف بررسی ،مقادیر

سوسیس خوک نگهداری شده در یخچال در روز 15

پایینتری از شاخص  TBAرا نسبت به نمونه شاهد نشان

مشاهده شد و بعد شروع به کاهش کرد .لیو و همکاران

دادند که کمترین مقدار مربوط به تیمار  T4بود .الغربلی

( )2009نیز گزارش کردند که عدد  TBAاز روز صفر

و آشوش ( )2012نیز گزارش کردند که  TBAبا افزایش

نگهداری سوسیس مرغ حاوی رزماری تا روز چهارم

میزان پودر چغندر قرمز کاهش یافت.

روند افزایشی و از روز چهارم تا روز چهاردهم نگهداری

میزان شاخص  TBAدر تمامی نمونههای مورد بررسی

روند کاهشی داشته اند و با افزایش میزان رزماری ،عدد

طی  14روز اول نگهداری افزایش و پس از آن کاهش

 TBAمقادیر کمتری را به خود اختصاص داده است.

یافت .این روند کاهشی در میزان  TBAدر طی مدت

همچنین در تحقیق خالقی و همکاران ( )2016در جایگزینی

نگهداری میتواند به دلیل تجزیه مالوندیآلدئید توسط

نیتریت در سوسیس با استفاده از زرشک سیاه نیز روند

سودوموناسها و انتروباکتریاسه باشد که قادرند از

کاهشی  TBAاز روز  9تا  23مشاهده شد که نتایج این

ترکیبات کربنیلی مانند مالوندیآلدئید استفاده کنند ،و یا

تحقیقات با نتایج بدست آمده در این تحقیق سازگار است.

به دلیل اکسیداسیون بیشتر مالوندیآلدئید به سایر
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با توجه به اینکه حد پذیرش  TBAدر فرآوردههای

تیمار  T4بود .همچنین با گذشت زمان ،این شاخص

گوشتی  1 mg MDA/kgتعیین شده است (اوکرمان

شروع به افزایش نموده و در روز سی و پنجم به حداکثر

 )1985و نمونه با مقدار عدد  TBAباالتر از آن به عنوان

میزان خود رسیده است .آلینا و همکاران ( )2012در

محصول تند شده شناخته میشود ،مشاهده میشود که

اندازهگیری میزان پر اکسید سوسیس مرغ دودی مشاهده

میزان  TBAهمه تیمارهای حاوی اسانس رزماری و

کردند اندیس پراکسید در طی نگهداری افزایش یافته اما

پودر چغندر قرمز تا پایان مدت زمان نگهداری کمتر

وجود آنتی اکسیدانها میتواند این روند را کند کند .با

از  0/55 mg MDA/kgبوده که از حد پذیرش این

توجه به اینکه عدد پراکسید مورد قبول برای مواد غذایی

شاخص کمتر بوده و در نتیجه تمام تیمارهای تولیدی از

چرب مانند سوسیس  25 meq O2/kgتعیین شده است

لحاظ شاخص  TBAقابل پذیرش میباشند .در تحقیق

(ساالم و همکاران  )2004و پایین تر از حد بودن مقدار

خالقی و همکاران ( )2016نیز مقادیر  TBAتمامی

پراکسید تمام نمونهها تا پایان زمان نگهداری که به علت

تیمارهای حاوی عصاره زرشک و نیتریت در طول مدت

طوالنی شدن دوره اکسیداسیون و کاهش تکشیل هیدرو

نگهداری کمتر از  0/7 mg MDA/kgگزارش گردید.

پراکسیدها با توجه به میزان  ،pHماهیت و مقدار چربی-

نتایج اندازهگیری میزان پراكسید

های موجود و حضور ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود

در نتیجه اکسیداسیون ،پراکسید یا اکسیژن فعال که

است (گوتو و وادا  ،)2006حاکی از قابل پذیرش بودن

محصول اولیه اکسیداسیون است ،تولید میشود .هیدرو

همه تیمارهای حاوی اسانس رزماری و پودر چغندر

پر اکسیدها ناپایدار بوده و به ترکیبات مختلفی تجزیه

قرمز از نظر عدد پراکسید میباشد .یافتههای تحقیق

میشوند که میتوانند منجر به تولید بوی نامطبوع و

حاضر با نتایج تحقیق معارفیان و همکاران ( )2012در

حالت بیاتی در محصول شوند (تی و همکاران .)2011

بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس نعناع در سوسیس

نتایج میزان عدد پراکسید درجدول  5نشان داده شده

حرارت دیده که عدد پراکسید نمونههای شاهد و تیمار در

است و حاکی از معنی دار بودن اثر سطوح مختلف

طی  30روز حد فاصل  0/3-1/5 meq O2/kgگزارش

اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز و زمان میباشد

گردید و با نتایج تحقیق جورجانتلیس و همکاران ()2007

( .)P>0/01تمامی تیمارها در طول مدت زمان نگهداری

در بررسی اثر افزودن عصاره رزماری ،کیتوزان و

محصول مقادیر پایینتری از شاخص پراکسید را نسبت

توکوفرول در سوسیس که عدد پراکسید نمونهها طی 20

به نمونه شاهد نشان دادند و کمترین مقدار مربوط به

روز نگهداری حدفاصل  0/06-1/15 meq O2/kgبدست
آمد نیز همخوانی دارد.

جدول  -5نتایج میزان پراكسید ( )meq O2/kgنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

C
T1
T2
T3
T4

روز 0

روز 7

روز 14

روز 21

روز 28

روز 35

0/36±0/015a

0/62±0/055b

0/0±98/045c

1/0±16/075d

1/0±29/025e

1/0±37/035f

4a

0/26±0/02

4b

4c

4d

4e

4f

3b

0/44±0/03

0/0±74/05

3c

0/0±95/03

3d

1/0±07/04

3e

1/0±19/03

0/21±0/033a

0/42±0/04

0/0±65/03

0/0±91/02

1/0±01/03

1/0±11/02

0/17±0/012a

0/30±0/022b

0/0±59/012c

0/0±80/012d

0/0±93/032e

0/0±99/022f

0/13±0/031a

0/21±0/011b

0/0±48/021c

0/0±75/001d

0/0±83/021e

0/0±92/021f

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( ) 1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

3f
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نتایج اندازهگیری رنگ

رنگدانههای موجود ،محتوای آب رنگدانهها و خاصدددیت

نتایج رنگ سنجی درجدول  6نشان داده شده است و در

جذب رطوبت مواد حل شددده توسددط ماتریکس میباشددد

تمامی شاخصهای مورد برر سی (* b* ،aو * )Lحاکی

(الغربلی و آ شوش  .)2012نتایج حا صل از برر سی *L

از معنی دار بودن اثر سطوح مختلف ا سانس رزماری و

(شفافیت) نشان میدهد که با افزایش میزان پودر چغندر

پودر چغ ندر قرمز و ز مان می باشدددد ( .)P>0/01ت مام

در مح صول ،درخ شندگی کاهش مییابد و تمام سطوح

تیمارها و سطوح مختلف اسانس رزماری و پودر چغندر

مختلف اسدددانس رزماری و پودر چغندر قرمز در روز

قرمز در روز صدددفر م قادیر باالتری از شدددداخص *a

صفر ،مقادیر پایینتری از شاخص * Lرا نسبت به نمونه

(قرمزی) را ن سبت به نمونه شاهد ن شان دادند و تا روز

شدداهد نشددان دادند و کمترین مقدار مربوط به تیمار T4

سی و پنجم نگهداری افزایش چشمگیری در شاخص *a

بود .همچنین با گذشدددت ز مان تا روز سدددی و پنجم،

در تمامی تیمارها م شاهده شد اما در مورد نمونه شاهد

شاخص * Lدر تمامی تیمارها کاهش اما در نمونه شاهد

روند کاه شی م شاهده گردید .لیو و همکاران ( )2009نیز

افزایش یافته اسدددت .لیو و همکاران ( )2009با اضدددافه

افزایش شدداخص * aرا طی مدت نگهداری در اثر اضددافه

کردن رزماری و چوب ماهون چینی به سددوسددیس مرغ

کردن رزماری و چوب ماهون چینی به سوسیس مرغ و

در  14روز نگ هداری برای ا ندیس درخشددد ندگی ت فاوت

همچنین الغربلی و آشددوش ( )2012افزایش شدداخص *a

معنیداری گزارش نکردند .الغربلی و آشوش ( )2012نیز

را طی مدت نگهداری در اثر افزودن پودر پوسدددت انار

مشدددا هده کرد ند که با افزایش میزان پودر چغ ندر در

قرمز و چغندر گزارش نمودند .این در حالی اسدددت که

سو سیس گو شت گو ساله شاخص * Lکاهش مییابد.

برخی از محققین کاهش معنی دار میزان قرمزی را در

همچنین در تحقیق خالقی و همکاران ( )2016با جایگزینی

نمونههای فرآوردههای گوشتی در طی نگهداری گزارش

نیتریت در سو سیس با ا ستفاده از زر شک سیاه ،تمامی

کرده اند که به دلیل اکسدددیداسدددیون رنگدانه های قرمز

تیمارها از شفافیت کمتری در مقایسه با شاهد برخوردار

میباشد (دورت  2009و المرازق و همکاران .)2015

بودند که نتایج فوق با یافتههای حاصدددل از این پژوهش

بیشترین میزان اندیس زردی (* )bمربوط به تیمار  T4و

همخوانی دارند .اما در تحقیق المرازق و همکاران ()2015

کمترین آن مربوط به شاهد میبا شد .اختالف در اندیس

شاخص * Lتمامی نمونهها با گذشت زمان افزایش یافت

زردی مربوط به حضددور رنگدانهها میباشددد و ارتباطی

و تیمارهای حاوی نیتریت با ع صاره برگ زیتون ن سبت

به روند اک سیدا سیون ندارد (الغربلی و آ شوش .)2012

به شاهد از شفافیت بیشتری برخوردار بودند.

در تحقیق المرازق و همکاران ( )2015نیز کمترین اندیس
زردی در طی مدت نگهداری در نمونه شاهد حاوی ppm

 120نیتریت و سپس در نمونههای  80ppmو  60نیتریت
حاوی ع صاره برگ زیتون گزارش گردید .همان طور که
م شاهده می شود طول دوره نگهداری نیز اثر چندانی بر
تغییر اندیس زردی در تیمارها نداشدددته اسدددت .اشدددلی
( )2013نیز بیان کرد که زمان نگهداری تاثیر معنیداری
بر افزایش و یا کاهش اندیس زردی ندارد.
عامل درخشددد ندگی در فرآورده های گوشدددتی به چ ند
فاکتور مهم بسدددتگی دارد که شددددا مل غل ظت و نوع
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جدول  -6نتایج اندازه گیری شاخصهای رنگی نمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
شاخص رنگی

*a

*b

*L

نمونه

C
T1
T2
T3
T4
C
T1
T2
T3
T4
C
T1
T2
T3
T4

روز 0
1f

7/0±88/11

2f

روز 7
1e

7/0±60/05

11/0±82/13

2e

12/0±11/083f

3e

4f

15/0±28/12

13/0±08/06
13/0±35/16

4e

16/0±6/16

روز 14
1d

7/0±37/1

2d

14/0±67/15

3d

14/0±52/05

4d

17/0±95/11

5d

روز 21
1c

7/0±23/03

2c

16/0±05/1

3c

16/0±18/08

4c

19/0±38/1

5c

روز 28
1b

7/10±0/03

2b

17/95±0/07

3b

18/0±0/14

4b

21/76±0/13

روز 35
1a

6/82±0/1

2a

19/13±0/15

3a

19/40±0/1

4a

22/75±0/04

5a

19/0±52/12

5b

15/0±53/105f

5e

21/74±0/05

22/88±0/1

16/0±81/09

17/0±98/23

10/0±22/041e

9/0±93/251f

13/0±67/211a

12/0±35/121b

10/0±72/211c

10/06±41d

16/0±51/133f

18/0±65/123a

18/0±39/063b

17/0±07/043c

16/0±76/063d

16/0±44/033e

18/0±44/022a

18/0±05/192b

16/0±84/062c

16/0±55/082d

16/0±43/032e

16/0±27/052f

4a

4b

4c

4d

4e

4f

19/0±81/17

19/0±67/17

18/0±21/06

17/0±94/02

17/0±69/11

17/0±34/1

20/0±13/084a

19/0±39/114b

18/0±13/054c

17/0±87/094d

17/0±65/024e

17/0±27/144f

48/09±0/154a

49/84±0/154b

50/0±64/174c

51/0±49/124d

53/0±82/044d

55/0±78/034e

47/01±0/213a

46/18±0/083b

45/0±34/113c

43/0±92/133d

43/0±22/043d

42/0±22/163e

46/74±0/143a

3b

3c

3d

3d

3e

2a

39/55±0/06

2b

39/29±0/061a

1b

46/22±0/1

38/83±0/08
38/54±0/05

45/0±18/09

2c

38/0±13/10

1c

37/0±80/17

44/0±04/11

2d

36/0±41/05

1d

36/0±70/02

43/0±23/15

2d

36/0±13/12

1d

35/0±71/19

42/0±00/15

2e

34/0±92/13

1e

34/0±39/09

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( ) 1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

نتایج آزمونهای میکروبی

کاهش میکروبهای مزوفیل موجود در سوسیس

نتایج شمارش كلی میکروبی

میباشد .پس از این دو تیمار ،نمونه شاهد و سپس

نتایج شمارش کلی میکروبی در جدول شماره  7نشان

تیمارهای  T2و  T1رتبههای بعدی را به خود اختصاص

داده شده است و حاکی از معنی دار بودن اثر سطوح

دادند .در تحقیق خالقی و همکارن ( )2016تیمار سوسیس

مختلف اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز و زمان

حاوی باالترین مقدار عصاره زرشک ( )90 ppmبا ppm

میباشد ( .)P>0/01تمام سطوح مختلف اسانس رزماری

 60نیتریت ،شمارش میکروبی کلی کمتری را نسبت به

و پودر چغندر قرمز در روز صفر نگهداری محصول،

شاهد در طول نگهداری نشان داد .اما در تحقیق ریاضی

مقادیر باالتری از میزان بار میکروبی کل را نسبت به

و همکاران ( )2016تیمارهای سوسیس حاوی  1یا 2

نمونه شاهد نشان دادند و باالترین مقدار مربوط به تیمار

درصد تفاله انگور قرمز با  60ppmنیتریت به طور معنی

 T1بود .اما در روز هفتم نگهداری میزان بار میکروبی

داری شمارش میکروبی کلی باالتری را در طی  30روز

تیمارهای  T3و  T4مشابه با بار میکروبی نمونه شاهد

نگهداری در مقایسه با نمونه شاهد نشان دادند .همانطور

شمارش گردید و با گذشت زمان از روز چهاردهم بار

که مشاهده میشود شمارش کلی میکروبی در تمامی

میکروبی این دو تیمار نسبت به شاهد کاهش یافت و تا

نمونهها در طول مدت زمان نگهداری دارای روند

انتهای مدت زمان نگهداری محصول در روز سی و پنجم،

صعودی بوده است اما کمترین میزان تغییرات بار

تیمارهای  T3و  T4مقادیر پایینتری از میزان بار

میکروبی (با  0/5سیکل لگاریتمی) مربوط به تیمار T4

میکروبی کل را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند و

میباشد .این نتایج با نتایج موالنژاد و همکاران ()1395

پایینترین مقدار مربوط به تیمار  T4بود ( )P<0/01که

در افزودن نگهدارنده طبیعی کیتوزان بعنوان جایگزین

این نشاندهنده اثر مثبت ترکیبات موجود در این تیمار در

نیتریت سدیم که گزارش کردند شمارش کلی
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میکروارگانیسمها در تمامی نمونهها طی شصت روز

نتایج بدست آمده در تمامی تیمارها همگی در رنج

نگهداری دارای روند افزایشی بوده است مطابقت دارد.

استاندارد قرار دارند .با این حال ،با توجه به نتایج بدست

همچنین جورجانتلیس و همکاران ( )2007مشاهده کردند

آمده به نظر میرسد که استفاده از  3درصد پودر چغندر

که با افزودن عصاره رزماری ،کیتوزان و توکوفرول در

و  0/02اسانس رزماری میتواند اثری مشابه با 60 ppm

سوسیس گوشت خوک نگهداری شده در دمای  4 oCدر

نیتریت جایگزین شده و استفاده از  3درصد پودر چغندر

طی بیست روز تعداد بار میکروبی کل برای تمام نمونهها

و  0/04اسانس رزماری اثر به مراتب بهتری بر روی

افزایش یافت.

شمارش میکروبی کلی داشته باشد.

طبق استاندارد  )1384( 2303حد قابل قبول برای بار
میکروبی کلی در سوسیس حداکثر  105 cfu/gمیباشد که
جدول  -7نتایج شمارش كلی میکروبی ( )log cfu/gنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

روز 0

روز 7

روز 14

روز 21

روز 28

روز 35

C
T1
T2
T3
T4

1a

1ab

1ab

1bc

1c

1d

2/0±22/76

1a

2/1±42/06

2/0±69/00

1ab
1ab

2/1±77/00

2/1±66/06

1ab

2/0±88/76

1ab

2/0±72/76

1bc

2/0±93/76

1bc

2/0±92/76

1c

3/1±22/75

1c

2/0±93/76

1d

3/1±60/00

1d

2/0±56/761a

2/1±72/06

2/1±80/06

2/1±92/06

3/1±48/71

3/1±42/06

2/1±36/061a

2/0±47/001ab

2/0±63/761ab

2/1±69/001bc

2/0±84/001c

2/1±90/231d

2/0±30/001a

2/0±36/761ab

2/1±56/061ab

2/0±56/761bc

2/1±63/061c

2/1±80/061d

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( ) 1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

نتایج شمارش كلیفرم

کلیفرمها در سوسیس پس از حرارتدهی کاهش یافته و

کلیفرمها شاخص ارزیابی وضعیت بهداشتی و آلودگی

با میانگین  0/2 MPN/gدر طی نگهداری شمارش گردید.

مواد غذایی میباشند (جیمنز کلمنرو و همکاران .)2001

جوادی و همکاران ( )2011نیز در مطالعه میکروبی

نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که در تمام سطوح

نمونههای سوسیس در طی  35روز نگهداری هیچ

مورد استفاده اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز در

کلیفرمی را جداسازی نکردند .در تحقیق گارسیا و

طول مدت زمان نگهداری محصول ،هیچگونه رشدی

همکاران ( )2011با جایگزینی بخشی از نیتریت در

مشاهده نشد .ولی در نمونه شاهد در روز سی و پنجم

سوسیس خوک بوسیله کیتوزان گزارش کردند که

کلیفرمها با تعداد  1/52 log cfu/gشمارش شدند .طبق

کلیفرمها در تمامی تیمارها و شاهد جداسازی و شمارش

استاندارد  )1384( 2303حد قابل قبول برای کلیفرم در

شدند به طوریکه میزان آنها از  10 cfu/gدر روز اول تا

سوسیس حداکثر  1 log cfu/gمیباشد که نتایج بدست

 103 cfu/gدر روز  35نگهداری افزایش نشان داد که با

آمده (به غیر از شاهد در روز  )35در رنج استاندارد قرار

نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد و علت آن میتواند

دارند .ساچیندرا و همکاران ( )2005در بررسی پروفایل

وضعیت نامناسب بهداشتی در حین تولید و بار میکروبی

میکروبی سوسیس ،کلیفرمها را در امولسیون سوسیس

باالی نمونهها در تحقیق فوق الذکر با شمارش میکروبی

در طی فرآوری با تعداد  98 MPN/gشمارش کرده و

کلی بیشتر از  107 cfu/gباشد .به طور کلی شرایط

اذعان نمودند که افزایش معنیدار تعداد کلیفرمها میتواند

نگهداری و بسته بندی سوسیس حرارت دیده از رشد

ناشی از آلودگی مواد اولیه مصرفی باشد اما تعداد

کلیفرمها حمایت نمیکند و حضور این باکتریها در
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سوسیس میتواند بیشتر به علت آلودگی پس از پخت و

تعداد باکتریهای گرم منفی مانند آنتروباکتریاسه و

دستکاری غیر بهداشتی باشد (ساچیندرا و همکاران

سودوموناسها و نیز مخمرها و کپکها) که این تغییرات

.)2005

 pHطی مدت نگهداری محصول میتواند روی روند رشد

نتایج آزمون كپک و مخمر

کپک و مخمر تاثیر گذار باشد (جورجانتلیس و همکاران

نتایج شمارش کپک و مخمر در جدول شماره  8نشان

 .)2007در نتایج بدست آمده توسط موالنژاد و همکاران

داده شده است و حاکی از معنیدار بودن اثر سطوح

( )1395مشخص گردید که تعداد کلی کپکها و مخمرها

مختلف اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز و زمان

در طول شصت روز برای تمام نمونهها افزایش یافت .با

میباشد ( )P>0/01میزان کپک و مخمر به میزان آلودگی

این حال در بیست روز اول تیمار حاوی کیتوزان کمترین

گوشت چرخ کرده و مواد تشکیل دهنده بستگی دارد.

میزان رشد کپک و مخمر را از خود نشان داد و پس از

افزایش میزان مخمر و کپک ارتباط بسیار نزدیکی با روند

آن تیمار حاوی نیتریت سدیم توانست در این زمینه موثر

پخت و ایمنی تولید محصول دارد (گونگور و گوگلو

باشد که این نشان دهنده اثر مثبت کیتوزان بر کاهش

 .)2010در تمامی نمونههای مورد مطالعه از روز صفر تا

رشد کپک و مخمر در کالباس گوشت حرارت دیده بود

روز بیست یکم و در دو تیمار  T3و  T4تا روز سی و

که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .با این حال،

پنجم نگهداری محصول ،هیچگونه رشد کپک و مخمری

جورجانتلیس و همکاران ( )2007مشاهده کردند که با

مشاهده نشد .اما از آن پس در برخی نمونهها کپک و

افزودن عصاره رزماری ،کیتوزان و توکوفرول در

مخمر رشد یافته که بیشترین شمارش به ترتیب مربوط

سوسیس گوشت خوک نگهداری شده در دمای  4 oCدر

به تیمار  T2 ،T1و  Cبوده است .با توجه به اینکه بیشترین

طی بیست روز تعداد کلی کپکها و مخمرها برای تمام

کاهش در میزان شاخص  pHدر  21روز اول نگهداری

نمونهها افزایش یافت .طبق استاندارد  )1384( 2303حد

مشاهده شد (احتماالً به دلیل تولید اسیدهای آلی توسط

قابل قبول برای کپک و مخمر در سوسیس حداکثر cfu/g

باکتریها) و پس از آن افزایش یافت (به دلیل افزایش

 100میباشد که نتایج بدست آمده همگی در رنج
استاندارد قرار دارند.

جدول  -8نتایج شمارش كپک و مخمر ( )log cfu/gنمونهها در طی  35روز نگهداری در دمای ( 4 oCمیانگین±انحراف معیار)
نمونه

C
T1
T2
T3
T4

روز 0
1a

0/0±00/00

3a

روز 7
1a

0/0±00/00

0/0±00/00

3a
2a

0/0±00/00

روز 14
1a

0/0±00/00

3a

0/0±00/00

2a

روز 21
1a

0/0±00/00

3a

0/0±00/00

2a

روز 28
1b

0/0±00/00

3b

1/0±47/00

2b

روز 35
1c

1/0±00/00

3c

1/0±84/00

2c

0/0±00/002a

0/0±00/00

0/0±00/00

0/0±00/00

1/0±12/24

±75/0/06

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001b

0/0±00/001c

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001a

0/0±00/001b

0/0±00/001c

) (a-fحروف متفاوت در هر ردیف (تیمارهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.
( )1-5اعداد متفاوت در هر ستون (روزهای یکسان) نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( )P>0/01میباشد.

نتایج آزمون كلستریدیوم پرفرینجنس

مناسب حرارتی ،نیتریت مورد استفاده و اثر ضد

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که در طی

میکروبی اسانس رزماری و پودر چغندر قرمز جایگزین

سی و پنج روز نگهداری در دمای یخچال ،کلستریدیوم

شده میباشد .جکسون ( )2010و ریاضی و همکاران

پرفرینجنس رشد نکرد که احتماال مربوط به فرآیند

( )2016نیز در ارزیابی اثر برخی از ترکیبات طبیعی روی
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محصوالت گوشتی مورد مطالعه گزارش کردند که

سوسیس خوک حاوی پودر چغندر قرمز گزارش نمودند

کلستریدیوم پرفرینجنس در هیچ یک از نمونهها در طی

که افزودن پودر چغندر به غیر از رنگ ،اثر معنیداری

نگهداری در دمای  4 oCدر مدت زمان  30روز رشد نکرد.

روی سایر ویژگیهای حسی تیمارها ندارد .همچنین

همچنین موالنژاد و همکاران ( )1395با توجه به

خالقی و همکاران ( )2016با جایگزینی نیتریت سوسیس

آزمایشات به عمل آمده در طول  60روز مشاهده کردند

با زرشک سیاه بیان نمودند که ارزیابی حسی تیمارها

که باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس رشد نکرد که همگی

حاکی از عدم تفاوت معنیدار آنها با نمونه شاهد میباشد.

با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .اعمال فرآیند پخت
جدول -9نتایج ارزیابی حسی نمونههای تولیدی

کافی ،کیفیت خوب مواد اولیه و نگهداری در شرایط
مناسب و به همان ترتیب ترکیبات ضدمیکروبی مورد
استفاده ،مانع از رشد این دسته از باکتریها گردیده
است .طبق استاندارد  )1384( 2303حد قابل قبول برای
کلستریدیوم پرفرینجنس در سوسیس حداکثر 50 cfu/g
میباشد که نتایج بدست آمده همگی در رنج استاندارد
قرار دارند.
نتایج ارزیابی حسی
در ارزیابی سطوح مختلف اسانس رزماری و پودر
چغندر بر ویژگیهای حسی نمونههای تولیدی توسط
ارزیابها (مطابق با جدول شماره  ،)9مشخص گردید که
تیمارها از لحاظ رنگ ،طعم ،بو و بافت در سطح اطمینان
 5درصد با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند )،(P<0/05
که علت این امر میتواند ترکیبات گوناگون مورد استفاده
در فرموالسیون سوسیس و هم پوشانی اثر اسانس
رزماری و پودر چغندر با سایر ادویهجات مصرفی باشد.
اما به طور کلی همه تیمارها (بویژه  T1و  )T2در مقایسه
با شاهد از امتیازات حسی باالتری برخوردار بودند.
الغرابلی و آشوش ( )2012در بررسی اثر آنتی اکسیدانی
پودر پوست انار و پودر چغندر قرمز روی کیفیت
سوسیس بیان نمودند که ویژگیهای حسی (به غیر طعم

نمونه

C
T1
T2
T3
T4

رنگ

طعم

بو

بافت

3/0±62/91

3/0±25/88

3/0±75/88

3/0±62/91

4/0±12/35

4/0±25/7

3/0±87/99

4/0±12/35

4/0±12/35

4/0±25/7

3/0±87/99

4/0±12/35

3/1±87/24

1±4/06

3/1±87/24

3/1±87/24

3/1±87/24

1±4/06

3/1±87/24

3/1±87/24

نتیجه گیری
در مجموع با عنایت به تمامی نتایج بدست آمده در
ویژگیهای فیزیکی ،شیمایی ،میکروبی و حسی مورد
بررسی میتوان تیمار ( T4نمونه سوسیس حاوی 0/04
درصد اسانس رزماری و  3درصد پودر چغندر) را به
عنوان بهترین تیمار معرفی نمود.
همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات سالمتی بخش
ترکیبات گیاهی طبیعی مورد استفاده از یک طرف و نیز
زیانهای ناشی از نگهدارندههای سنتزی برای سالمتی
انسان از طرف دیگر ،و با توجه به نتایج کسب شده در
این تحقیق میتوان با اطمینان جایگزینی بخشی از نیتریت
(حداقل  )60 ppmرا با استفاده از ترکیب اسانس رزماری
و پودر چغندر با حفظ تمامی ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی ،میکروبی و حسی مطلوب توصیه نمود که می-
تواند گامی مؤثر در جهت بهبود ویژگیهای کیفی و

و آبداری) نمونهها تحت تاثیر نوع و مقدار ترکیبات مورد

بهداشتی فرآوردههای گوشتی به حساب آید.

اندکی در کیفیت خوراکی نمونههای تولیدی مشاهده

تشکر و قدردانی

استفاده قرار نگرفتند و صرفاً اختالف آماری معنیدار
گردید و تیمارهای حاوی  1و  3درصد پودر چغندر قرمز
باالترین امتیازات حسی را به خود اختصاص دادند .جین
و همکاران ( )2014نیز در ارزیابی ویژگیهای کیفی

بدین وسیله از مدیریت محترم شرکت فرآوردههای
گوشتی تهران (سولیکو) که در روند تهیه نمونهها و در
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اختیار گذاشتن امکانات ما را یاری نمودند تشکر و
قدردانی به عمل میآید.
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Abstract
This study was aimed to investigate substitution of nitrite in sausages formulation. For this purpose,
sausage samples were produced using 60 ppm nitrite combined with a mixture of red beet powder
and rosemary essential oil in the form of four treatments including: T1 (1.5% beet + 0.02% rosemary),
T2 (1.5% beet + 0.04% rosemary), T3 (3% beet + 0.02% rosemary) and T4 (3% beet + 0.04%
rosemary) and control sample produced by 120 ppm nitrite (without beet powder and rosemary
essential oil). All samples stored in the refrigerator for 35 days and physicochemical, microbiological
and sensory properties were evaluated. The results showed that thiobarbituric acid and peroxide
values in control sample had the highest amounts of 0.16-0.65 and 0.36-1.37, respectively, during the
study, but the lowest values were related to T4 by amounts of 0.06-0.39 and 0.13-0.92, respectively
(P<0.01). Also the highest amount of pH and a* color index were belong to T4 and the lowest values
to the control sample. In microbial tests, all samples had total bacterial counts less than 3.6 log cfu/g
and significant difference were not observed between control and treatments. Moreover, Clostridium
perfringens was not detected in any of the treatments and coliforms was not enumerated in treatments
(except control). Also, molds and yeasts were enumerated only in control, T1, and T2 samples at 28
and 35 days of storage. Sensory evaluations mostly showed no significant difference between
treatments and control sample (P>0.01). Generally, the results indicated the possibility of partial
replacement of nitrite using a combination of rosemary essential oil and red beet powder.
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