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ABSTRACT
In this research, the effect of edible coating prepared from dragon’s head seed mucilage loaded with caraway
essential oil was investigated on the physicochemical, microbial, and sensory properties of meat. The edible
coating significantly inhibited the pH increment and moisture and texture losses of meat, and the coated samples
had higher oxidative stability (lower peroxide and thiobarbituric acid values) compared to the control one. The
growth of pathogenic and spoilage microorganisms in the coated meats were significantly lower than that in
the control sample (p < 0.05) and this effect was more pronounced in the presence of higher essential oil
concentrations. The sensory properties of meat were also preserved better in the presence of the bioactive edible
coating. The edible coating based on the dragon’s head and caraway essential oil could be considered as a novel
bioactive packaging to increase the oxidative and microbial stability and improve the sensory properties of meat
products.
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افزايش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زيست فعال بر پايه موسيالژ دانه بالنگوی سياه
بارگذاری شده با اسانس زيره سياه
محمد نوشاد ،1محمد حجتی ،1بهروز عليزاده بهبهانی

1

 .1گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/12/23 :تاریخ بازنگری -1399/1/24 :تاریخ تصویب)1399/2/6 :

چکيده
در این پژوهش ،تأثیر پوشش تهیه شده از موسیالژ دانه بالنگوی سیاه حاوی اسانس زیره سیاه بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی،
میکروبی و حسی گوشت گاو بررسی گردید .پوشش خوراکی بهطور معنیداری از افزایش  pHو افت رطوبت و کاهش سفتی
بافت نمونههای گوشت جلوگیری کرد و نمونههای پوششیافته پایداری اکسایشی باالتری (عدد پراکسید و تیوباربیتوریک
اسید پایین) داشتند .رشد میکروارگانیسمهای بیماریزا و مولد فساد در گوشت گاو پوششیافته بهطور معنیداری کمتر از
نمونه شاهد بود ( )p < 0.05و این اثر در غلظتهای باالتر اسانس بیشتر مشهود بود .ویژگیهای حسی گوشت گاو نیز در
حضور پوشش خوراکی زیست فعال بهتر حفظ گردید .پوشش خوراکی بر پایه موسیالژ بالنگوی سیاه و اسانس زیره سیاه
میتواند بهعنوان نوع جدیدی از بسته بندی زیست فعال جهت افزایش پایداری اکسایشی و میکروبی و بهبود ویژگیهای
حسی محصوالت گوشتی در نظر گرفته شود.
واژههای کليدی :گوشتگاو ،تغییرات بار میکروبی ،بافت ،ویژگیهای حسی

مقدمه
امروزه ،عالوه بر پژوهشهای گسترده در شناسایی مواد طبیعی و
گیاهی به جای نگهدارندههای شیمیایی ،استفاده از این ترکیبات
بهعنوان مواد ضد میکروب و آنتیاکسیدان مؤثر بر بهبود ماندگاری
محصوالت غذایی افزایش یافته است (.)Kargozari et al., 2018
اسانسهای گیاهی ،عصاره روغنی معطر و فرار حاصل از بخشهای
مختلف گیاه از جمله گل ،ریشه ،برگ و پوست میباشند که
خواص ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی این ترکیبات ،استفاده از
آنها را در صنعت غذا افزایش داده است (.)Jayasena & Jo, 2013
زیره سیاه 1با نام علمی  ،Carum carviگیاهی معطر متعلق به
خانواده  Apiaceaeو از اولین گیاهان جوانه زده در آسیا ،آفریقا و
اروپا میباشد ( .)Johri, 2011; Iacobellis et al., 2005اسانس
دانه زیره سیاه بهعنوان عامل طعمدهنده و مولد رایحه در صنایع
غذایی ،عطرسازی و دارویی استفاده شده است و دارای کاربرد
گستردهای بهعنوان ترکیبی ادرارآور ،ضد سرطان ،ضد کلسترول
باال و ضد قند خون باال در صنعت پزشکی میباشد ( Laribi et
 .)al., 2010با این حال ،اسانسهای گیاهی نسبت به گرما حساس
بوده و از بو و طعم شدیدی برخوردار هستند .همچنین حاللیت
این ترکیبات در آب پایین میباشد که پراکندگی آنها در

ترکیبات غذ ایی مبتنی بر آب را دشوار کرده است .این امر منجر
به کاهش پایداری و کاربرد اسانسهای گیاهی در صنعت غذا شده
است ( .)Wu et al., 2019; Acevedo-Fani et al., 2015بنابراین
به منظور حفظ خاصیت بیولوژیکی ،بهبود کاربرد و کاهش اثرات
منفی اسانسها بر ویژگیهای حسی مواد غذایی ،بهتر است که در
سامانه حامل مناسبی بارگذاری شوند که پوششهای خوراکی
یکی از سامانههای حامل جهت ریزپوشانی ،انتقال و کنترل
رهایش اسانسهای گیاهی میباشند (.)Kiarsi et al., 2020
پوششهای خوراکی ضدمیکروب و آنتیاکسیدان حاوی عصاره و
اسانس گیاهان دارویی بهطور گستردهای جهت تولید
بستهبندیهای زیست تخریبپذیر فعال به منظور بهبود کیفیت و
عمر نگهداری مواد غذایی (جلوگیری از فساد فیزیکی ،شیمایی و
میکروبی) استفاده میشوند و پلیساکاریدهای طبیعی انتخاب
مناسبی برای این منظور میباشند ( Alizadeh Behbahani et
 .)al., 2020در سال های اخیر تحقیقات موفقیت آمیزی مبنی بر
استفاده از انواع پوششهای خوراکی پلیساکاریدی حاوی اسانس-
های مختلف گیاهی در باالبردن زمان ماندگاری انواع گوشت انجام
پذیرفته است ( ;Ariaei et al., 2013; Hakim et al., 2018
.)Hedayati Rad et al., 2020
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بالنگوی سیاه 1با نام علمی  Lallemantia ibericaگیاهی
یکساله از تیره نعناع میباشد که کاربرد گستردهای در طب
سنتی دارد .یکی از مواد موثره موجود در بالنگوی سیاه موسیالژ
آن است که عمدت ًا از گاالکتورونیک اسید ،گاالکتوز ،مانوز،
آرابینوز ،زایلوز ،گلوکز و رامنوز تشکیل شده است ( Fekri et al.,
 .)2008موسیالژ این گیاه دارای مزیتهایی متعددی از قبیل
هزینه تولید پایین ،کارایی باالتر و خواص درمانی بهتری نسبت
به سایر پلیساکاریدهای موجود میباشد ( Sadeghi-Varkani et
.)al., 2018
فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی باالی اسانس زیره
سیاه به ترکیبات زیست فعال آن نسبت داده شده است ( Noshad
)et al., 2018؛ بنابراین میتوان از اسانس زیره سیاه بهعنوان
ترکیبی آنتیاکسیدان و ضد میکروب طبیعی به منظور کنترل
رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدی مواد غذایی استفاده کرد .با
اینحال ،بدلیل فرار بودن و همچنین عطر و طعم و بوی قوی
اسانس گیاهان دارویی و تأثیر آن بر ویژگیهای حسی مواد غذایی،
افزودن مستقیم آنها به مواد غذایی با محدودیت مواجه شده
است ( .)Barzegar et al., 2019از طرفی گوشت گاو به دلیل دارا
بودن ترکیبات مغذی ،رطوبت باال و  pHمناسب میتواند محیط
مناسبی جهت رشد و فعالیت میکروارگانیسمهای بیماریزا و مولد
فساد باشد؛ بنابراین حفظ کیفیت و ایمنی آن در صنعت غذا از
اهمیت زیادی برخوردار است (.)Behbahani et al., 2017
هدف از انجام این پژوهش ،استخراج اسانس زیره سیاه با
فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی بالقوه و افزودن آن به
پوشش تهیه شده از موسیالژ دانه بالنگوی سیاه به منظور کنترل
ویژگی های رهایش ،بو و عطر و طعم اسانس و بررسی استفاده از
این پوشش خوراکی جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت گاو تازه
در یخچال بود.

مواد و روش
جمعآوری گياه زيره سياه و تهيه اسانس آن

دانه زیرهسیاه از شهر کرمان جمعآوری و در دانشکده کشاورزی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان شناسایی و تائید
گردید .پس از خشک شدن گیاه ،توسط آسیاب پودر و اسانس آن
با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج
شد .اسانس زیره سیاه در ظروف شیشهای تا زمان انجام آزمون-
های مختلف در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد ( Noshad
.)et al., 2018
1. Dragon’s head
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شناسايی ترکيبات شيميايی اسانس زيره سياه

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سیاه با استفاده از
دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل  Agilent 6890Aحاوی ستون
( HP-5MSطول  30متر ،قطر داخلی  250میکرومتر و ضخامت
فاز ثابت  0/25میکرومتر) متصل به طیف سنج جرمی مدل
 Agilent 5975انجام پذیرفت .برنامه دمایی ستون به این طریق
تنظیم گردید )1( :دمای ابتدایی  40درجه سانتیگراد و افزایش
دما تا  200درجه سانتیگراد با سرعت  5درجه در دقیقه و توقف
یک دقیقهای در این دما )2( ،افزایش مجدد دما با سرعت 10
درجه در دقیقه تا رسیدن به دمای  250درجه و  5دقیقه توقف،
( )3رسیدن به دمای  300درجه با سرعت  25درجه در دقیقه.
در این تحقیق گاز هلیوم با سرعت جریان  0/9میلی لیتر در دقیقه
به عنوان گاز حامل به کار گرفته شد و دمای محفظه تزریق و
آشکارساز بهترتیب  240و  300درجه سانتیگراد تنظیم گردید.
شناسایی نوع ترکیبات اسانس با کمک طیف نرمال آلکانها (C8-

 )C24و بدست آوردن شاخص بازداری آنها (شاخص کواتز) و
مقایسه با شاخص کواتز  )KI(2گزارش شده ترکیبات در نرم افزار
 NIST07و مقایسه طیف جرمی هر یک از اجزای ترکیبات اسانس
با طیف جرمی موجود در کتابخانه  wiley7n.1موجود در دستگاه
GC/MSصورت پذیرفت .همچنین میزان درصد ترکیبات موجود
در اسانس مورد بررسی با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی
مدل  Agilent 6890Aمجهز به آشکار ساز  FIDبا شرایط فوق و
با استفاده از سطح زیر منحنی پیکها محاسبه گردید

( Omidi

.)Mirzaei et al., 2020
جمعآوری گياه بالنگوی سياه و استخراج موسيالژ آن

دانه بالنگوی سیاه از بازار محلی در مشهد تهیه گردید .دانه گیاه
سپس در دمای  50درجه سانتیگراد و در  pH= 7به مدت 20
دقیقه در آب خیسانده شد (نسبت آب به دانه  .)1:20جداسازی
موسیالژ از دانههای متورم با عبور دانهها از یک عصارهگیر مجهز
به یک صفحه چرخان که موسیالژ را از روی دانهها جدا میکند،
به دست آمد (.)Behbahani et al., 2018
اندازهگيری ترکيبات تشکيلدهنده موسيالژ بالنگوی سياه

رطوبت ،چربی ،خاکستر و پروتئین موجود در موسیالژ با استفاده
از روش  )1995( AOACاندازهگیری گردید .مقدار کربوهیدرات
کل از طریق فرمول (-100پروتئین+چربی+رطوبت+خاکستر)
محاسبه شد.

2. Kovats Index
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آمادهسازی نمونههای گوشت

گوشت گاو از بازار محلی شهرستان مالثانی (اهواز ،ایران)
خریداری و در کیسههای استریل بستهبندی گردید .پس از انتقال
گوشت به آزمایشگاه ،نمونههایی با قطعاتی با ابعاد مناسب و تقریبا
یکسان تهیه و در یخچال نگهداری شدند.
تهيه پوشش و پوششدهی گوشت

مقدار  2گرم موسیالژ بالنگوی سیاه به همراه  0/5گرم توئین 80
با  100میلیلیتر آب مقطر مخلوط و حرارت داده شد .سپس ،0/5
 1و  1/5درصد (وزنی/وزنی) اسانس زیره سیاه بهعنوان ترکیب
ضد میکروب و آنتیاکسیدان به محلول اضافه گردید .سپس
قطعات گوشت با غوطهوری در محلولهای حاوی درصدهای
مختلف اسانس زیره سیاه به مدت  1دقیقه پوشش داده شدند.
نمونه پوشش داده نشده بهعنوان نمونه کنترل در نظر گرفته شد
(.)Behbahani et al., 2017
تغييرات فيزيکوشيميايی
اندازهگيری pH

جهت اندازهگیری  pHنمونههای پوشش داده شده 10 ،گرم نمونه
در  40میلیلیتر آب مقطر مخلوط و به مدت  30ثانیه هم زده
شد .پس از فیلتر کردن نمونهها pH ،آنها با استفاده از
دستگاه  pHمتر ( )AZ86502, AZ Co-Taiwanاندازهگیری
گردید.
رطوبت

از روش خشک کردن با آون جهت اندازهگیری میزان رطوبت
نمونهها استفاده شد (.)AOAC, 1995
عدد پراکسيد

به منظور تعیین عدد پراکسید نمونههای گوشت گاو ،ابتدا چربی
آنها در ارلنمایر  250میلیلیتری حاوی  25میلیلیتر محلول
اسید استریک-کلروفرم استخراج شد .سپس  0/5میلیلیتر
پتاسیم یدید اشباع 30 ،میلیلیتر آب مقطر و  0/5میلیلیتر
محلول نشاسته  1درصد به محلول اضافه گردید .ید آزاد شده با
استفاده از تیوسولفات  0/01نرمال تیتر گردید ( Jouki et al.,
.)2014
عدد تيوباربيتوريک اسيد

مقدار  2گرم گوشت با  5میلیلیتر تری کلرو استیک اسید 20
درصد به مدت  20دقیقه مخلوط شد .سپس مخلوط حاصل فیلتر
و  5میلیلیتر از نمونه فیلتر شده با  5میلیلیتر تیوباربیتوریک
اسید  0/01موالر ترکیب گردید .نمونهها تا زمان ایجاد رنگ در
حمام بخار  100درجه سانتیگراد قرار گرفت و جذب آنها در

 532نانومتر ثبت گردید
.)Fooladi, 2018

( Alizadeh Behbahani & Imani

بافت

تغییرات بافت نمونههای گوشت در طول مدت نگهداری با استفاده
از دستگاه بافت سنج ( TA-XT2i, Stable Micro Systems,
 )Surrey, UKاندازهگیری شد .نمونهها با استفاده از یک پروب
استوانهای آلومینیومی (با قطر  36میلیمتر) تا  30درصد ارتفاع
اولیه با سرعت  5میلیلیتر بر ثانیه فشرده شدند .باالترین نیرویی
که جهت فشردهسازی اعمال میشود بهعنوان سفتی در نظر
گرفته شد (.)Barzegar et al., 2019
آزمونهای ميکروبی

بدین منظور  5گرم نمونه به همراه  45میلیلیتر آب پپتونه 0/1
درصد به مدت  1دقیقه همگن شدند .کشت و شمارش کل
باکتریهای زنده در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت 24
ساعت در محیط پلیت کانت آگار ،کشت و شمارش باکتریهای
سرمادوست در دمای  7درجه سانتیگراد به مدت  10روز در
محیط پلیت کانت آگار ،کشت و شمارش باکتری اشرشیا کلی
( )Escherichia coliدر دمای  37درجه سانتیگراد به مدت 24
ساعت در محیط کشت ائوزین متیلن بلو ،کشت و شمارش باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس ( )Staphylococcus aureusدر دمای
 37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت در محیط کشت مانیتول
سالت آگار و کشت و شمارش قارچها (مجموع کپک و مخمر) در
دمای  27درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت در محیط کشت
سابروز دکستروز آگار انجام گرفت ( Tabatabaei Yazdi et al.,
.)2017
ارزيابی حسی

رنگ ظاهری ،بو و پذیرش کلی نمونههای پوشش داده شده
(کدگذاری شده با اعداد تصادفی  3رقمی) توسط  20ارزیاب
آموزش دیده شامل  12نفر زن و  8نفر مرد در محدوده سنی 24
تا  42سال از طریق آزمون مقیاس  9نقطهای ( :9باالترین امتیاز،
 :1کمترین امتیاز) بررسی گردید .امتیاز باالتر از  4قابل قبول در
نظر گرفته شد (.)Barzegar et al., 2019
آناليز آماری

تمامی آزمایشها و آزمونها در سه تکرار انجام شدند .نتایج با
استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و با کمک نرمافزار SPSS
نسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .اختالف بین میانگین
نتایج با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اطمینان
 95درصد ( )p<0/05بررسی گردید.

نوشاد و همکاران :افزايش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از ...

نتايج و بحث
ترکيبات شيميايی اسانس زيره سياه

عمده ترکیبات تشکیلدهنده اسانس زیرهسیاه که با
مورد بررسی قرار گرفت در جدول  ،1آورده شده است .بهطور کلی
از مجموع  92/83درصد ترکیبات شناسایی شده ،گاما-ترپینن1
( 24/8درصد) ،کومینال 21/45( 2درصد) ،سیمن18/35( 3
درصد) و لیمونن 12/51( 4درصد) به ترتیب بیشترین مقادیر را
بهخود اختصاص دادند .با بررسی ترکیبات اصلی استخراج شده در
اسانس زیره سیاه در این پژوهش و مقایسه آن با نتایج سایر
مطالعات ،تفاوتهایی در نوع و میزان ترکیبات شناسایی شده
GC/MS
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وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با مشاهدات برخی محققین که
گاما-ترپینن ،کومینال ،سیمن و لیمونن را اصلیترین ترکیبات
اسانس زیره سیاه معرفی کرده بودند مطابقت داشت ( Sharififar
 ،)et al., 2010; Mazidi et al., 2012اما نتایج سایر محققین نشان
داد که کارون و لیمونن به ترتیب عمدهترین ترکیبات اسانس
استخراجی از زیره سیاه میباشند ( ;Iacobellis et al., 2005
 .)Simic et al., 2008; Laribi et al., 2019این حالت عمدت ًا ناشی
از این حقیقت است که رشد گیاهان دارویی و ترکیبات شیمیایی
اسانس آنها بشدت تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل ژنتیک،
مرحله رشد ،دما ،رطوبت ،ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی قرار
میگیرد (.)Barzegar et al., 2019

جدول  .1عمده ترکيبات شيميايی جداسازی شده از اسانس زيره سياه توسط GC/MS

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع کل

ترکیب

زمان بازداری (دقیقه)

شاخص کواتز

مقدار (درصد)

9/39
11/74
11/99
13/50
14/66
16/08
22/24
22/35
22/50
24/57

977
1020
1026
1058
1090
1107
1205
1220
1225
1288

1/03
18/35
12/51
24/8
0/64
0/38
3/91
21/45
8/74
0/86
92/83

بتا پینِن
پارا سیمِن
لیمونن
گاما ترپینن
ترپینولن
-8،3،1پارامنتا تریاِن
ترانس -)10( 4کارِن-2-اٌل
کومینال
-1فنیل-1-بوتانول
اُ-تیمول

ترکيبات شيميايی موسيالژ بالنگوی سياه
موسیالژ استخراج شده از بالنگوی سیاه دارای 80/43±0/28
درصد وزنی/وزنی کربوهیدرات کل 4/60±0/25 ،درصد رطوبت،
 5/28±0/12درصد پروتئین 9/69±0/67 ،درصد خاکستر و
مقادیر ناچیز چربی بود.
تغييرات فيزيکوشيميايی گوشت گاو پوشش داده شده با
موسيالژ بالنگوی سياه حاوی اسانس زيره سياه
تغييرات pH

مطابق نتایج (شکل  ،)1اختالف معنیداری بین مقدار
نمونههای گوشت قبل و بعد از استفاده از پوشش خوراکی مشاهده
نشد ( )p > 0/05و میانگین مقدار  pHاولیه نمونهها  5/83بود .با
افزایش زمان نگهداری ،مقدار  pHنمونههای کنترل ،پوشش یافته
فاقد اسانس و پوشش یافته حاوی  0/5درصد اسانس زیره سیاه
pH

1. gamma-terpinene
2. cuminal

افزایش نشان داد که این افزایش در نمونه کنترل معنیدار بود
( .)p < 0/05اگرچه ،روند تغییرات  pHدر نمونههای پوشش داده
شده با موسیالژ حاوی غلظتهای  1و  1/5درصد اسانس کاهشی
بود ( .)p > 0/05فعالیت باکتریها و تغییر در ترکیبات نیتروژنی
سبب تغییر  pHگوشت و محصوالت گوشتی طی دوره نگهداری
میگردد و  pHاین محصوالت در اثر مصرف اسیدهای آمینه توسط
باکتریها و متعاقباً تولید آمونیاک افزایش مییابد ( Tabatabaei
 .)Yazdi et al., 2017مطابق نتایج ،استفاده از پوشش خوراکی
حاوی اسانس زیره سیاه از طریق جلوگیری از فعالیت آنزیمی،
رشد میکروبی ،تجزیه ترکیبات پروتئینی و در نتیجه تجمع
ترکیبات بازی در گوشت سبب ممانعت از افزایش  pHگوشت گاو
طی نگهداری گردید .عالوه بر این ،گزارش شده است که حضور
اسانس در پوشش و فیلم خوراکی سبب تغییر در نفوذپذیری آن
3. cymene
4. limonene
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به گاز دیاکسید کربن میشود ( Alizadeh Behbahani & Imani

 .)Fooladi, 2018در این راستا ،بهنظر میرسد که غلظتهای باالی
اسانس زیره سیاه در پوشش خوراکی از طریق ممانعت از خروج گاز
دیاکسید کربن سبب افزایش غلظت آن در پوشش شده است؛ در
این حالت ،انحالل گاز دیاکسید کربن در گوشت ممکن است به

تشکیل اسیدکربونیک و متعاقب ًا کاهش  pHمحصول منجر میشود
که کاهش جزئی  pHدر نمونههای گوشت پوشش یافته با موسیالژ
حاوی غلظت  1و  1/5درصد اسانس زیره سیاه در روز ششم
نگهداری در مقایسه با روز اول نگهداری را تائید میکند.

شکل  .1تاثير پوشش موسيالژ بالنگوی سياه و غلظتهای مختلف اسانس زيره سياه بر مقادير  ،pHرطوبت ،عدد پراکسيد ،تيوباربيتوريک اسيد و سفتی بافت
گوشت گاو طی دوره نگهداری.
*حروف کوچک مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیداری بین نمونهها در زمان نگهداری یکسان ( )p < 0.05و حروف بزرگ یکسان نشان دهنده عدم معنیداری اثر زمان
ماندگاری بر هر یک از تیمارها است ()p < 0.05

محتوای رطوبت

روز ششم نگهداری بطور معنیداری ( )p < 0/05کاهش یافت که

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،رطوبت نمونه فاقد

معادل  16/72درصد افت رطوبت میباشد .افت رطوبت در

پوشش (کنترل) از  62/28درصد در روز اول به  51/87درصد در

نمونههای پوشش یافته بهطور معنیداری با افزایش غلظت اسانس

نوشاد و همکاران :افزايش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از ...
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زیره سیاه در پوشش خوراکی کاهش نشان داد که بیانگر اثر

سیاه (مانند گاما-ترپینن ،کومینال ،سیمن و لیمونن) از طریق

حفاظتی پوشش خوراکی زیست فعال در جلوگیری از افت رطوبت

مهار رادیکالهای آزاد باعث جلوگیری از افزایش معنیدار

نمونههای گوشت طی نگهداری میباشد؛ بهطوری که رطوبت

محصوالت اولیه و ثانویه واکنش اکسیداسیون در نمونههای

نمونههای گوشت پوشش داده شده با موسیالژ حاوی  0/5درصد،

گوشت پوشش یافته شد که در تطابق با یافتههای سایر محققین

 1درصد و  1/5درصد اسانس زیره سیاه به ترتیب از مقدار اولیه

میباشد ( .)Choulitoudi et al., 2017; Shin et al., 2017عالوه

 63درصد در روز اول نگهداری به  60/60 ،57/17 ،56و 61/11

بر این ،نفوذپذیری پایین پوششهای خوراکی به اکسیژن نیز به

درصد در انتهای زمان نگهداری در دمای یخچالی کاهش یافت

اکسیداسیون کمتر اسیدهای چرب موجود در مواد غذایی و بهبود

که معادل  3/81 ،9/25 ،11/11و  3درصد افت رطوبت طی

پایداری اکسایشی آنها کمک میکند (.)Xiong et al., 2020

نگهداری میباشد .پوششهای خوراکی بدلیل نفوذپذیری پایین

حداکثر مقادیر مجاز عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید که

به بخار آب و همچنین ایجاد مانع فیزیکی اطراف مواد غذایی از

بیانگر کیفیت قابل قبول گوشت میباشند ،به ترتیب meq O2/kg

( Pinzon et

 7و  1 mg MDA/kgگزارش شده است (.)Barzegar et al., 2019

 .)al., 2020افت رطوبت در نمونههای گوشت پوشش یافته با

در این راستا ،عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید نمونههای

موسیالژ بالنگوی سیاه بارگذاری شده با اسانس زیره سیاه ،بویژه

گوشت گاو پوشش یافته با موسیالژ حاوی اسانس زیره سیاه (،0/5

آنهایی که حاوی غلظت باالتری از اسانس بودند ،بطور معنیداری

 1و  1/5درصد) در مقایسه با نمونه کنترل و نمونه پوشش یافته

کمتر از نمونه کنترل بود که میتواند ناشی از نفوذپذیری پایین

با موسیالژ (فاقد اسانس) در روز ششم نگهداری کمتر از حداکثر

پوشش خوراکی زیست فعال به بخار آب باشد که در راستای نتایج

مقادیر مجاز بود که بیانگر اثر مثبت اسانس در بهبود پایداری

سایر مطالعات میباشد (.)Rezaei & Shahbazi, 2018

اکسایشی گوشت گاو میباشد.

عدد پراکسيد و تيوباربيتوريک اسيد

تغييرات سفتی بافت

تمام نمونههای گوشت دستخوش افزایش معنیدار در عدد

مطابق شکل  ،1اگرچه سفتی بافت نمونهها با افزایش زمان

پراکسید و تیوباربیتوریک اسید شدند (شکل )1؛ اگرچه ،شدت

نگهداری بهطور معنیداری کاهش نشان داد ،اما افزایش غلظت

اکسیداسیون لیپید در نمونههای پوشش یافته ،بهویژه در انواع

اسانس زیره سیاه در پوشش خوراکی بهطور معنیداری سبب

حاوی غلظتهای باالتر اسانس زیره سیاه بهمراتب کمتر از نمونه

حفظ بهتر بافت نمونههای پوشش یافته در مقایسه با نمونه کنترل

کنترل بود .در روز اول نگهداری ،عدد پراکسید و تیوباربیتوریک

گردید .بهطوری که نمونه کنترل و نمونه پوشش یافته با موسیالژ

mg

حاوی  1/5درصد اسانس زیره سیاه در روز آخر نگهداری به ترتیب

بود که در انتهای دوره نگهداری به meq O2/kg

متحمل  21/72و  11/27درصد کاهش سفتی بافت شدند که اثر

 9/16و  1/33 mg MDA/kgدر نمونه کنترل و 4/9 meq O2/kg

حفاظتی پوشش خوراکی در حفظ بافت نمونههای گوشت طی

و  0/66 mg MDA/kgدر نمونه پوشش یافته با موسیالژ حاوی

نگهداری را بهخوبی نشان میدهد .بافت گوشت یکی از مهمترین

 1/5درصد اسانس افزایش یافت که بیانگر اثر آنتیاکسیدانی باالی

ویژگیهای فیزیکی تأثیرگذار بر کیفیت و پذیرش آن میباشد.

اسانس زیره سیاه در جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدی میباشد.

سفتی باالتر نمونههای پوشش یافته ،بویژه انواع حاوی اسانس زیره

عدد پراکسید (شاخص محصوالت اولیه واکنش اکسیداسیون) و

سیاه در مقایسه با نمونه کنترل بیانگر فعالیت ضد میکروبی و اثر

تیوباربیتوریک اسید (شاخص محصوالت ثانویه واکنش

بازدارندگی اسانس زیره سیاه در برابر رشد میکروبی و فعالیت

اکسیداسیون) در نمونههای پوشش یافته حاوی اسانس زیره سیاه

آنزیمهای ذاتی گوشت میباشد که در این حالت تجزیه کالژن و

بطور معنیداری کمتر از نمونه کنترل بود .اکسیداسیون لیپیدی

پروتئینهای میوفیبریلی به تأخیر افتاده و بنابراین بافت گوشت

باالی نمونه کنترل ممکن است ناشی از فعالیت فسفولیپاز و لیپاز

دستخوش تغییرات اندکی طی دوره نگهداری خواهد شد ( Kiarsi

میکروبی باشد که سبب افزایش تولید اسیدهای چرب آزاد حساس

 .)et al., 2020نتایج مشابهی نیز در مورد اثر پوشش خوراکی

به اکسیداسیون شده است ()Mohebi et al., 2017؛ اما حضور

زیست فعال در جلوگیری از تجزیه بافت گوشت گاو گزارش شده

ترکیبات فنولی با فعالیت آنتیاکسیدانی بالقوه در اسانس زیره

است (.)Alizadeh Behbahani et al., 2020

افت رطوبت آنها طی نگهداری جلوگیری میکنند

اسید در نمونهها به ترتیب برابر با  1/22 meq O2/kgو
0/16 MDA/kg
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شکل  .2تاثير پوشش موسيالژ بالنگوی سياه و غلظتهای مختلف اسانس زيره سياه بر تغييرات تعداد کل باکتریهای زنده ،باکتریهای سرمادوست ،اشرشيا کلی،
استافيلوکوکوس اورئوس و قارچ گوشت گاو طی دوره نگهداری
*حروف کوچک مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیداری بین نمونهها در زمان نگهداری یکسان ( )p < 0.05و حروف بزرگ یکسان نشان دهنده عدم معنیداری اثر زمان
ماندگاری بر هر یک از تیمارها است ()p < 0.05

تغييرات ميکروبی گوشت گاو پوشش داده شده با موسيالژ
بالنگوی سياه حاوی اسانس زيره سياه

تعداد باکتریهای زنده کل نمونههای گوشت کنترل و پوشش
یافته بهعنوان تابعی از زمان نگهداری در شکل  2نشان داده شده
است .تعداد کل باکتریهای زنده در روز اول برابر با log CFU/g
 2/53بود که مؤید کیفیت مطلوب و قابل قبول گوشت گاو
میباشد .اما با افزایش زمان نگهداری ،تعداد باکتریهای زنده
افزایش معنیداری نشان داد و این افزایش در نمونه کنترل بیشتر

مشهود بود و افزایش غلظت اسانس زیره سیاه در پوشش خوراکی
در جلوگیری از رشد باکتریها مؤثرتر بود؛ بهطوری که تعداد کل
باکتریهای زنده از  2/53 log CFU/gدر روز اول به log CFU/g
 9/88در نمونه کنترل و  5/69 log CFU/gدر نمونه پوشش یافته
حاوی  1/5درصد اسانس در روز ششم نگهداری افزایش یافت.
تعداد باکتریهای سرمادوست نیز بهطور معنیداری با
افزایش دوره نگهداری افزایش یافت ،اما سرعت افزایش تعداد
باکتریهای سرمادوست در نمونههای پوشش یافته ،بهویژه انواع
پوشش داده شده با موسیالژ حاوی غلظتهای باالتر اسانس زیره

نوشاد و همکاران :افزايش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از ...

سیاه بهطور معنیداری کمتر از نمونه کنترل بود (شکل )2؛ تعداد
باکتریهای سرمادوست در نمونه کنترل ،نمونه پوشش یافته با
موسیالژ و پوشش یافته با موسیالژ حاوی  0/5درصد 1 ،درصد و
 1/5درصد اسانس به ترتیب 3/62 ،3/83 ،5/19 ،7/1 log CFU/g
و  3/48در روز ششم نگهداری مشاهده شد که نسبت به روز اول
نگهداری ( )1/29 log CFU/gافزایش معنیداری نشان میدهد.
مطابق شکل  ،2تمام نمونهها دستخوش افزایش معنیدار
در تعداد باکتری اشرشیا کلی طی دوره نگهداری شدند و بیشترین
و کمترین تعداد اشرشیا کلی به ترتیب در نمونه کنترل ( log
 )1/88 CFU/gو پوشش یافته با موسیالژ حاوی  1/5درصد
اسانس ( )0/81 log CFU/gدر روز آخر نگهداری مشاهده شد که
اثر ضد میکروبی پوشش خوراکی زیست فعال در جلوگیری از رشد
باکتریهای پاتوژن را نشان میدهد .تعداد باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس در روز اول برابر با  0/19 log CFU/gبود
و رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای گوشت گاو
پوشش یافته طی نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد بطور
معنیداری در مقایسه با نمونه کنترل کمتر بود (شکل )2؛ افزایش
تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونهها طی نگهداری
تابع غلظت اسانس در پوشش خوراکی بود و نمونه کنترل و
پوشش یافته با موسیالژ حاوی  1/5درصد اسانس به ترتیب
بیشترین و کمترین تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را در
روز ششم نگهداری بهخود اختصاص دادند .روند مشابهی از نظر
رشد قارچ در نمونههای کنترل و پوشش یافته با موسیالژ مشاهده
شد و استفاده از پوشش خوراکی غنی شده با اسانس زیره سیاه
بهطور معنیداری سبب جلوگیری از رشد قارچها در گوشت
نگهداری شده در دمای یخچال گردید (شکل .)2
پوششهای خوراکی ضد میکروب حاوی اسانس گیاهان
دارویی دارای مزایایی متعددی بوده و امروزه بطور گستردهای
بمنظور افزایش عمر نگهداری محصوالت غذایی مختلف از جمله
انواع گوشت و محصوالت گوشتی استفاده میشوند ( Xiong et
 .)al., 2020; Guerrero et al., 2020پوشش خوراکی بر پایه
بالنگوی سیاه حاوی غلظتهای مختلف اسانس زیره سیاه بطور
معنیداری سبب جلوگیری از رشد میکروارگانیسمهای پاتوژن و
مولد فساد در گوشت گاو نگهداری شده در دمای  4درجه سانتی-
گراد گردید (شکل  .)2مطابق استانداردهای بینالمللی ،تعداد کل
باکتریهای زنده در گوشت تازه باید حداکثر  7 log CFU/gباشد
( .)ICMSF, 1986در این راستا ،تعداد کل باکتریهای زنده در
نمونه کنترل در روز چهارم نگهداری و پوشش یافته با موسیالژ
(فاقد اسانس) و پوشش یافته با موسیالژ حاوی  0/5درصد اسانس
زیره سیاه در روز ششم نگهداری باالتر از حد مجاز بود که بیانگر
عمر نگهداری حداکثر  2روز برای نمونه فاقد پوشش (کنترل) و
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 4روز برای نمونه پوشش داده شده با موسیالژ و موسیالژ حاوی
 0/5درصد اسانس میباشد .در طول دوره نگهداری ،میزان بار
میکروبی کل در نمونههای گوشت که با موسیالژ حاوی غلظتهای
باالتر اسانس ( 1و  1/5درصد) پوشش داده شده بودند کمتر از
حداکثر مقدار مجاز بود که قابلیت بالقوه غلظتهای باالی اسانس
زیره سیاه در افزایش عمر نگهداری گوشت گاو (بیشتر از  6روز)
در دمای یخچال را بازگو میکند .رشد باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس ،سرمادوستها ،اشرشیا کلی و قارچها نیز
بهطور معنیداری در حضور پوشش خوراکی (بویژه در غلظتهای
باالی اسانس) کمتر از نمونه کنترل بود .فعالیت ضد میکروبی
پوشش خوراکی بارگذاری شده با اسانس زیره سیاه میتواند ناشی
از اثر ضد میکروبی اسانس زیره سیاه ( )Noshad et al., 2018و
ویژگی ممانعت کنندگی پوشش خوراکی بالنگوی سیاه در برابر
نفوذ اکسیژن باشد که برای رشد قارچهای هوازی و باکتریهای
سرمادوست (مانند گونههای سودوموناس ،شوانال ،فالووباکتریوم و
آلتروموناس) ضروری است .در این حالت ،از رشد و فعالیت
متابولیکی باکتریهای سرمادوست (بهعنوان اصلیترین عامل
فساد گوشت و محصوالت گوشتی در شرایط هوازی و در دماهای
پایین) که قادر به تجزیه اسیدهای آمینه و گلوکز تحت این شرایط
میباشند ،کاسته میشود (.)Tabatabaei Yazdi et al., 2017
تاکنون پژوهشهای اندکی در زمینه استفاده از پوشش خوراکی
بالنگوی سیاه جهت نگهداری گوشت گاو یا سایر محصوالت غذایی
انجام شده است .طی پژوهشی که در سال  ،2018انجام شده است
مشخص گردید که استفاده از پوشش خوراکی بالنگوی شیرازی
در ترکیب با اسانس بابونه به خوبی توانست از رشد باکتریهای
بیماری زا جلوگیری به عمل آورده و عمر ماندگاری گوشت گاو را
نسبت به نمونه کنترل  3روز بیشتر نماید ( Alizadeh
 .)Behbahani & Imani Fooladi., 2018پژوهش مشابهی نیز در
سال  ،2020در مورد استفاده از پوشش خوراکی موسیالژ بالنگوی
شهری در ترکیب با اسانس زیره سبز انجام گردید .این پژوهشگران
شمارش بار میکروبی کل ،باکتریهای سرمادوست و شمارش کلی
قارچ ها را مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که با افزایش
غلظت اسانس زیره سبز میزان تغییرات بار میکروبی نمونههای
گوشت گاو پوشش دهی شده نسبت به نمونه کنترل به طور
معنیداری کاهش پیدا کرد ( Alizadeh Behbahani et al.,
 .)2020نتایج مشابهی نیز در مورد استفاده از پوشش بالنگوی
شیرازی در ترکیب با اسانس موسیر روی نگهداری گوشت گاو در
دمای یخچال مشاهده شد .نتایج این محققین نشان داد که نمونه-
های گوشت گاو حاوی غلظت  1و  1/5درصد اسانس موسیر نسبت
به نمونه کنترل به ترتیب  3و  6ماندگاری بیشتری داشتند
(.)Behbahani et al., 2018
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شکل .3تاثير پوشش موسيالژ بالنگوی سياه و غلظت های مختلف اسانس زيره سياه بر تغييرات رنگ ،بو و پذيرش کلی گوشت گاو طی دوره نگهداری
*حروف کوچک مشترک نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیداری بین نمونهها در زمان نگهداری یکسان ( )p < 0.05و حروف بزرگ یکسان نشان دهنده عدم معنیداری اثر زمان ماندگاری
بر هر یک از تیمارها است ()p < 0.05

ويژگیهای حسی گوشت گاو پوشش داده شده با موسيالژ
بالنگوی سياه حاوی اسانس زيره سياه

نتایج ارزیابی حسی نمونههای گوشت کنترل و پوشش یافته با
موسیالژ طی دوره نگهداری در شکل  ،3نشان داده شده است.
اگرچه اختالف معنیداری بین نمونههای کنترل و پوشش یافته با
موسیالژ و موسیالژ حاوی غلظتهای مختلف اسانس از نظر رنگ،
بو و پذیرش کلی در روز اول نگهداری مشاهده نشد ،اما تمام
نمونهها دستخوش کاهش معنیدار ویژگیهای حسی طی دوره
نگهداری شدند .با این حال ،سرعت کاهش ویژگیهای حسی در
نمونههای پوشش یافته ،بهویژه نمونه پوشش داده شده با موسیالژ
حاوی غلظت  1/5درصد اسانس ،بهمراتب کمتر از نمونه کنترل
بود؛ بطوریکه باالترین ویژگیهای حسی (رنگ ،بو و پذیرش کلی)
را بهخود اختصاص داد .پوشش خوراکی بر پایه موسیالژ بالنگوی
سیاه و اسانس زیره سیاه تأثیر منفی بر ویژگیهای حسی

نمونههای گوشت نشان نداد (شکل  )3و تمام نمونههای پوشش
یافته با موسیالژ امتیازات حسی باالتری در مقایسه با نمونه کنترل
به خود اختصاص دادند و این اثر تابع غلظت اسانس در پوشش
خوراکی بود؛ بهطوری که امتیاز حسی نمونههای گوشت که با
موسیالژ حاوی اسانس پوشش داده شده بودند ،باالتر از حداقل
امتیاز حسی قابل قبول برای گوشت ( & Alizadeh Behbahani
 )Imani Fooladi, 2018بود که مؤید بهبود عمر نگهداری گوشت
گاو توسط پوشش خوراکی غنی شده با اسانس زیره سیاه میباشد.
بهطورکلی ،باالترین امتیاز پذیرش کلی در نمونههایی مشاهده شد
که کمتر دچار اکسیداسیون و رشد میکروبی شده بودند که بیانگر
همبستگی باالی بین ویژگیهای حسی و اکسیداسیون لیپید و بار
میکروبی در گوشت گاو پوشش یافته طی نگهداری در دمای 4
درجه سانتیگراد میباشد .نتایج مشابهی در ارتباط با اثر مثبت
پوشش خوراکی بر پایه بالنگوی شهری حاوی اسانس زیره سبز
( ،)Alizadeh Behbahani et al., 2020مریم گلی حاوی اسانس
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.این اثر در غلظتهای باالی اسانس زیره سیاه بیشتر مشهود بود
پوشش خوراکی زیست فعال حاضر میتواند جایگزین مناسبی
برای بستهبندیهای سنتزی جهت افزایش عمرنگهداری گوشت و
.محصوالت گوشتی در شرایط سرد باشد
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