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چکیده
زمینۀ مطالعه :سوسیسهای تازه بدلیل عدم استفاده از نگهدارندههای شیمیایی جزء فسادپذیرترین فراوردههای گوشتی طبقه بندی میشود.
هدف :افزایش زمان نگهداری یخچالی سوسیس تازه بوقلمون با استفاده از اسانس آویشن شیرازی با بسته بندی معمولی بود.
روشکار :در مطالعه حاضر نمونه های سوسیس تازه تهیه شده از گوشت بوقلمون حاوی درصدهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد) تهیه
شد و به مدت  17روز در دمای یخچالی نگهداری شدند .سپس در  6فاصله زمانی (روزهای  10، 6، 4، 2، 0و  )17از نظر ویژگیهای میکروبی ،شیمیایی و حسی مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج :بر اساس نتایج مطالعه با افزودن اسانس آویشن شیرازی به سوسیسهای تازه بوقلمون میزان شمارش میکروبی در تیمارهای حاوی غلظتهای باالی اسانس
( 0/1و  0/2درصد) بهصورت معنی داری با گروه کنترل تفاوت داشت .میزان بازهای ازته فرار در ابتدای مطالعه  14میلیگرم  100/گرم بود و بعد از  6روز در گروه
کنترل به  32/10میلیگرم 100/گرم رسید در حالیکه در نمونههای تیمار شده تا روز  10کمتر از  25میلیگرم  100 /گرم بود .همچنین در پایان مطالعه میزان
تیوباربیتوریک اسید ) (TBARSدر گروه کنترل به  1/48میلیگرم مالون دی آلدهید  /کیلوگرم رسید ،در حالیکه این میزان برای گروههای تیمار شده با اسانس
آویشن شیرازی کمتر از  0/78میلی گرم مالون دی آلدهید /کیلوگرم بود .نتایج مطالعه حاضر بیانگر این بود که افزودن اسانس اثر غیر معنیداری ( )P<0/05بر روی
ویژگیهای حسی دارد.
نتیجهگیری نهایی :اسانس آویشن شیرازی پتانسیل افزایش زمان نگهداری سوسیس تازه را بدون اثرات حسی نامطلوب دارد.
کلمات کلیدی :اسانس ،آویشن شیرازی ،بسته بندی معمولی ،زمان نگهداری ،سوسیس تازه
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :علی خنجری ،گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
گوشت و فرآوردههای آن یکی از منابع مهم تأمین اسیدهای آمینه
ضروری در رژیم غذایی انسان به شمار می آیند .امروزه در دنیا
تولید و مصرف فرآوردههای گوشتی نظیر سوسیس و کالباس که
طبخ سریعتر و راحتتری دارند ،بسیار افزایش یافته است،
بنابراین تالش های فراوانی در جهت افزایش زمان نگهداری این

فراورده ها صورت گرفته یا در حال انجام است .سوسیسهای تازه
جزء مهمترین فراورده های گوشتی طبقه بندی می شوند و در
تولید آن ها از گوشت حیوانات مختلف استفاده میگردد .یکی از
منابع گوشتی مورد استفاده در تهیه این سوسیسها گوشت
بوقلمون می باشد .گوشت بوقلمون به دلیل پروتئین باال ،میزان
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پایین چربی اشباع و سطح پایین کلسترول در مقایسه با گوشت
قرمز از اهمیت بسیاری برخوردار است .این گوشت غنی از
ویتامینهای  Aوگروه  Bو همچنین امالحی مانند پتاسیم،
سلنیم ،منیزیم ،مس ،آهن و روی می باشد .این گوشت به دلیل
دارا بودن اسید آمینه تریپتوفان به ترشح بیشتر سروتونین در بدن
انسان کمک کرده و باعث نشاط و آرامش در افراد دچار عالئم
افسردگی میشود (.)8،10،14،16،20،21
از دالیل عالقه مصرف کنندگان سراسر دنیا به
سوسیس های تازه عدم استفاده از ترکیبات نگهدارنده شیمیایی
مانند نیتریت در فرموالسیون آن ها و همچنین پر شدن این
سوسیس ها داخل روده گوسفند است که یک فرآورده طبیعی را
فراهم می کند .سوسیس تازه به علت داشتن مقادیر باالی چربی
و عدم استفاده از نیتریت در فرموالسیون آن ،فسادپذیرترین
سوسیس در بین انواع مختلف سوسیس ها در شرایط نگهداری
یخچالی است .به علت باال بودن چربی احتمال اکسیداسیون در
این فراورده زیاد است و به منظور کاهش آن در این سوسیسها
پیشنهاد شده است که از آنتی اکسیدانهایی مانند بوتیل
هیدروکسی آنیزول ،بوتیل هیدروکسی تولوئن و پروپیل گاالت
استفاده شود (.)8
در سالهای اخیر تالش های فراوانی به منظور استفاده از
نگهدارنده های طبیعی مانند اسانس های گیاهی برای افزایش
زمان نگهداری فراورده های غذایی مختلف انجام شده است.
اسانس ها مایعات روغنی معطری می باشند که از قسمتهای
مختلف گیاهان نظیر دانه ،ریشه ،جوانه ،برگ ،پوست ،شاخه،
غنچه و گل استحصال شده و به آنها روغنهای فرار ،روغنهای
اتری و یا روغنهای اساسی ( (essential oilsنیز اطالق میشود.
این ترکیبات به دلیل پایداری بهتر در طول نگهداری ،حضور
غلظت باالی ترکیبات معطر ،کیفیت میکروبی بهتر ،حمل و نقل
آسان و  ...به انواع ادویه جات خام و فرآوری نشده ترجیح داده
میشوند (.)1
آویشن شیرازی با نام علمی Boiss Zataria multiflora

یکی از گیاهان بومی ایران است که به دلیل ایجاد طعم و بوی
مناسب در فراوردههای غذایی میتوان از آن در صنعت مواد غذایی
استفاده کرد .اسانس استحصالی از این گیاه مایعی زرد رنگ و با
چگالی کمتر از آب میباشد .تاکنون ترکیبات مختلفی در اسانس
این گیاه شناسایی شده است اما مهمترین ترکیبات موجود در آن

دو ترکیب ایزومری مونوترپنی ،کارواکرول و تیمول ،است
(.)11،15
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر اسانس آویشن شیرازی بر
ویژگی های میکروبی ،شیمیایی و حسی سوسیس تازه تهیه شده
از گوشت بوقلمون بود.

مواد و روش کار
تهیه اسانس آویشن شیرازی :اسانس آویشن شیرازی
به وسیله دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب طی مدت سه
ساعت استخراج شد .بدین صورت که  100گرم گیاه آویشن
شیرازی خشک را بعد از آسیاب وارد بالن ژوژه کرده و  10برابر
حجم آن ،آب مقطر به بالن اضافه شد .طی فرایند جوشیدن آب،
اسانس از بافت های گیاه جدا شده و به صورت ترکیب با بخار آب،
بعد از عبور از دستگاه تقطیر سرد شد و به فاز مایع برگشت .با
توجه به م تفاوت بودن وزن مخصوص اسانس از آب ،میتوان آن
را از فاز آبی جدا کرد .سپس اسانس در یک ظرف یونیورسال
ریخته و اطراف آن با فویل آلومینیومی پوشانده شد تا در معرض
نور قرار نگیرد و در دمای یخچال نگهداری گردید.
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه
آویشن شیرازی :در مطالعه حاضر به منظور آنالیز اسانس از
روش دستگاه کروماتوگراف گازی -طیف سنج جرمی ()GC-MS
از نوع تله یونی مجهز  DB-5به طول  30متر و قطر 0/25
میلی متر که ضخامت الیه فاز ساکن  0/25میکرومتر است،
استفاده شد .برنامه ریزی حرارتی ستون شبیه به برنامهریزی
ستون در دستگاه  GCمی باشد .دمای نهایی ستون  260درجه و
دمای محفظه تزریق  10درجه باالتر از آن تنظیم شد .گاز حامل
هلیوم با سرعت  31سانتی متر بر ثانیه در طول ستون استفاده
شد و زمان اسکن برابر  1ثانیه ،انرژی یونیزاسیون  70ولت و
ناحیه جرمی از  40تا  340بود.
تهیه و آماده سازی سوسیس تازه از گوشت بوقلمون:
سوسیس تازه بوقلمون از گوشت سینه بوقلمون چرخ شده ،فلفل
سفید ،پودر سیر ،زنجبیل ،جوز هندی ،فلفل قرمز و ...فاقد نیتریت
تهیه شد.
برای این منظور مخلوطی از ادویههای ذکر شده به مدت 1
دقیقه در  20میلی لیتر آب جوشانده شد و بعد از خنک شدن به
گوشت سینه بوقلمون که با استفاده از چرخ گوشت مجهز به
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پنجره دارای سوراخهای با قطر  5میلی متر چرخ شده بود اضافه
گردید.

گردید و با توجه به فاکتور رقت تعداد آن ها به صورت لگاریتم
واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم محاسبه شد.

سپس مخلوط به دست آمده به  4قسمت تقسیم شد و
مقادیر مورد نیاز اسانس برای هر گروه (-1گروه کنترل بدون
افزودن اسانس-2 ،سوسیس با  0/05درصد اسانس آویشن
شیرازی -3 ،سوسیس با  0/1درصد اسانس آویشن شیرازی-4 ،
سوسیس با  0/2درصد اسانس آویشن شیرازی) اضافه شد و به
مدت  10دقیقه مخلوط شدند و مخلوط نهایی در روده طبیعی
گوسفند سایز  28پر شد و در کیسه هایی از جنس پالستیک
استریل بسته بندی و سپس سوسیسها در دمای یخچالی قرار
داده شدند (.)2

شمارش انتروباکتریاسه 1 :میلیلیتر از رقتهای مورد

بررسی ویژگی های میکروبی نمونهها :بدین منظور

نظر را به پلیت های خالی انتقال داده و سپس  10تا  15میلیلیتر
از محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار ( (VRBGAرا که
دمای تقریباً  45درجه سانتی گراد داشت به پلیت اضافه شد.
سپس نمونه را با محیط کشت مخلوط کرده و پس از خنک شدن
محیط کشت ،یک الیه دیگر از همان محیط به مقدار  4الی 5
میلیلیتر به پلیت ها اضافه شد ،پس از بستن کامل محیط به مدت
 18-24ساعت در  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری گردید.
نتایج به صورت لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم گزارش
شد.

کشت میکروبی نمونه ها برای موارد شمارش کلی باکتریهای
هوازی ،سرماگراها ،انتروباکتریاسه ،الکتیک اسید باکتریها و
گونه های سودوموناس در  6زمان مختلف یعنی روز ( 0ابتدای
مطالعه) 10 ،6 ،4 ،و ( 17انتهای مطالعه) انجام گرفت.

اسید باکتریها از محیط  MRSآگار استفاده شد و  24-48ساعت
در دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .نتایج به
صورت لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم محاسبه گردید.

تهیه رقت از نمونهها :مقدار  10گرم از نمونه تحت شرایط

شمارش سودوموناسها :برای شمارش از محیط

استریل از سوسیس به صورت استریل توزین گردید و به کیسه
استوماکر منتقل گردید .سپس  90میلی لیتر آب پپتونه 0/1
درصد استریل به کیسه اضافه شد و توسط استوماکر
( )Bagmixer Interscience, Franceبه مدت  2دقیقه کامالً
مخلوط گردید .سپس  1میلی لیتر از رقت تهیه شده تحت شرایط
استریل و با استفاده از سمپلر به لولههای حاوی  9میلیلیتر آب
پپتونه  0/1درصد استریل اضافه گردید و به خوبی با ورتکس
مخلوط شد سپس رقت های مختلف به همین ترتیب تهیه شد.

سودوموناس آگار پایه حاوی مکمل انتخابی سیتریماید-فوسیدین-
سفالوریدین ( )CFUاستفاده گردید .گرمخانهگذاری در دمای 25
درجه سانتیگراد به مدت  2-3روز صورت گرفت .نتایج به صورت
لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم گزارش گردید.

شمارش کلی باکتری های هوازی :برای شمارش کلی
باکتریهای هوازی 100 ،میکرولیتر از رقتهای مدنظر در
پلیت های حاوی محیط پلیت کانت آگار ( )PCAبهصورت سطحی
کشت داده شد و در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت 72
ساعت گرمخانه گذاری گردید .با توجه به فاکتور رقت تعداد آنها
به صورت لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/گرم ()log cfu/g
گزارش شد.
شمارش باکتری های سرماگرا :با استفاده از رقتهای
مختلف تهیه شده 100 ،میکرولیتر از رقتهای مختلف ،به روش
کشت سطحی روی محیط کشت پلیت کانت آگار کشت داده شد
و در دمای  7درجه سانتیگراد به مدت  10روز گرمخانهگذاری
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شمارش الکتیک اسید باکتریها :برای شمارش الکتیک

ارزیابی فاکتورهای شیمیایی (سنجش مواد ازته
فرار) :مقدار  10گرم از نمونه همراه با  2گرم اکسید منیزیم و
 300میلیلیتر آب مقطر و چند عدد پرل شیشهای در داخل بالن
هضم کلدال ریخته شد و بالن به سایر منضمات دستگاه کلدال
متصل گردید .در ارلن گیرنده که در زیر مبرد قرار داشت مقدار
 25میلی لیتر اسید بوریک  2درصد و چند قطره معرف وجود
داشت .آنگاه بالن هضم را حرارت داده به نحوی که محتویات آن
ظرف  10دقیقه به جوش آید ،از زمان جوش  25دقیقه عمل
تقطیر ادامه داده شد .سپس حرارت را قطع کرده و محلول تقطیر
شده به وسیله اسید سولفوریک  0/1نرمال تیتر شد.
با توجه به اینکه هر میلیلیتر اسید سولفوریک  0/1نرمال
معادل  1/4میلیگرم ازت میباشد مقدار بازهای فرار بر حسب
میلیگرم درصد گرم سوسیس تازه بوقلمون از رابطه زیر محاسبه شد:
 ×1/4×100مقدار مصرفی اسید  0/1برای نمونه=TVN
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سنجش  :TBARSابتدا  5گرم نمونه با  15میلی لیتر آب

بررسی میکروبی نمونههای سوسیس تازه تهیه شده از

دیونیزه در داخل لوله های  50میلی لیتری به مدت  15ثانیه
هموژن شد 1 .میلی لیتر از محلول به لوله دیگری منتقل و50
میکرولیتر بوتیل هیدروکسی تولوئن ( 7/2درصد در اتانول) و 2
میلی لیتر تیوباربیتوریک اسید/تری کلرو استیک اسید
( (20 mM TBA/15 percent TCA, w/vبه آن اضافه گردید.
سپس مخلوط ورتکس شده و در بن ماری  90درجه به مدت 15
دقیقه نگهداری شد .پس از سرد کردن به مدت  10دقیقه با آب
سرد نمونه ورتکس شده و سپس در دور  3000دور برای  15دقیقه
در دمای  5درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید .جذب نوری الیه
باالیی در طول موج  531نانومترخوانده شد .لوله  blankنیز حاوی
 1میلیلیتر آب دیونیزه و  2میلیلیتر محلول  TBA/TCAبود.
نتیجه بر حسب میلی گرم مالون آلدهید/کیلوگرم سوسیس گزارش
گردید (.)13

گوشت بوقلمون :اثرات درصدهای مختلف اسانس آویشن شیرازی

آزمونهای حسی :به منظور تعیین ویژگیهای حسی از
روش  5امتیازی استفاده شد .نمونهها در روز  4در ظروف یکسان
و تحت شرایط نور یکسان و با کدگذاری  3عددی در اختیار 6
ارزیاب آموزش دیده قرار گرفت .بهصورتیکه بهترین امتیاز  5و
کمترین امتیاز  1در نظر گرفته شد.
تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل دادههای مستخرج از مطالعه
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با استفاده از نرمافزار
 .SPSS22انجام پذیرفت و تفاوت میان تیمارها با یکدیگر و با گروه
کنترل ،توسط آنالیز واریانس یکطرفه )(One-way ANOVA
ارزیابی شد .جهت مقایسه روند تغییرات در تیمارهای مختلف در
صورت نرمال بودن دادهها از Repeated measure ANOVA
استفاده شد.
جهت آنالیز دادههای منتج از آزمونهای حسی از آزمون
کروسکال والیس استفاده شد.

نتایج
شناسایی ترکیبات اسانس آویشن شیرازی :نتیجه آنالیز
ترکیبات تشکیل دهنده اسانس آویشن شیرازی در مطالعه حاضر
با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی
نشان داد بیشترین این ترکیبات شامل تیمول ( 40/23درصد)،
کارواکرول ( 22/27درصد) ،لینالول ( 9 /39درصد) ،سیمن (6/48
درصد) ،گاما ترپینن ( 4/17درصد) و آلفا پینن( 2/29درصد) بود.

بر ویژگیهای میکروبی سوسیس تازه بوقلمون در بسته بندی
معمولی بر شمارش کلی باکتریهای مزوفیل هوازی،
سودوموناسها ،الکتیک اسید باکتریها ،سرماگراها و
انتروباکتریاسهها در دمای یخچالی در نمودارهای  1تا  5نشان داده
شده است.
در مورد باکتریهای مزوفیل هوازی ،در روز صفر مطالعه
جمعیت باکتریهای گروه کنترل  4/39لگاریتم واحد تشکیل
دهنده کلنی /گرم بود که در پایان روز نگهداری (روز  )17به 9/20
لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم رسید (نمودار  .)1در رابطه
با گوشت و فراوردههای گوشتی ماکزیمم قابل قبول تعداد
باکتریهای مزوفیل هوازی  7لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم ذکر شده است ( .)18بر این اساس در گروه کنترل در روز 6
مطالعه فساد مشاهده گردید ( 7/18لگاریتم واحد تشکیل دهنده
کلنی /گرم) .همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد اضافه کردن
اسانس به سوسیسها میتواند بهصورت معنیدار ()P>0/05
شمارش کلی را کاهش دهد .کمترین خاصیت ضد میکروبی در
جلوگیری و کاهش رشد باکتریهای مزوفیل در گروههای تیمار
شده با غلظتهای  0/05درصد اسانس آویشن شیرازی مشاهده
شد ،بهطوری که در این گروه در روز  10نگهداری شمارش
باکتریهای مزوفیل به باالتر از  7لگاریتم واحد تشکیل دهنده
کلنی /گرم رسید .در حالی که در گروههای تیمار شده با غلظتهای
 0/1و  0/2درصد اسانس آویشن شیرازی شمارش باکتریهای
مزوفیل در پایان مطالعه به باالتر از  7لگاریتم واحد تشکیل دهنده
کلنی /گرم رسید.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر بر روی باکتریهای سرماگرا در
نمودار  2نشان داده شده است .جمعیت اولیه باکتریهای سرماگرا
در گروه کنترل در روز اول مطالعه  3/50لگاریتم واحد تشکیل
دهنده کلنی /گرم که در روز  17در این گروه به  9/72لگاریتم
واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم رسید .در تمام نمونههای تیمار
شده با غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی شمارش
سرماگراها بهصورت معنیداری ( )P>0/05کمتر از گروه کنترل
بود .همچنین کمترین شمارش در روز  17در گروه تیمار شده با
حداکثر غلظت اسانس آویشن شیرازی  0/2درصد جمعیت
باکتریهای سرماگرا ( 6/96لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم ) مشاهده شد.
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نمودار  .2تغییرات شمارش سرماگراها در سوسیس تازه بوقلمون حاوی
نمودار  .1تغییرات شمارش کلی باکتریهای مزوفیل هوازی سوسیس تازه

غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد) با بسته
بندی معمولی در دمای یخچالی.

نمودار  .3تغییرات شمارش گونههای سودوموناس در سوسیس تازه بوقلمون

نمودار  .4تغییرات شمارش الکتیک اسید باکتریها در سوسیس تازه بوقلمون

حاوی غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد)
با بسته بندی معمولی در دمای یخچالی.

حاوی غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد)
با بسته بندی معمولی در دمای یخچالی.

نتایج مربوط به شمارش گونههای سودوموناس در نمودار 3
ارائه شده است .جمعیت اولیه این باکتریها در روز اول مطالعه در
نمونه کنترل  2/92لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم بود که
در روز  17به  7/89لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم رسید.
در تمام روزهای مطالعه در گروههای تیمار شده توسط غلظتهای
مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05و  0/2درصد) جمعیت
سودوموناسها کمتر از گروه کنترل بود .همچنین بیشترین اثر در
گروه تیمار شده با اسانس آویشن شیرازی  0/2درصد مشاهده شد
که شمارش سودوموناسها در روز  17در این تیمار به  6/45لگاریتم
واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم رسید.

طبق نتایج مطالعه حاضر شمارش باکتریهای الکتیک اسید
در گروه کنترل از  3/27لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم
در روز صفر به  6/76لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم در
روز پایانی مطالعه رسید و در تمام روزهای مطالعه بهصورت
معنیداری در گروه کنترل افزایش پیدا کرد ( .)P>0/05این در
حالی بود که افزودن اسانس در غلظت  0/05درصد موجب ایجاد
اختالف معنیدار بین این گروه با گروه کنترل نشد (.)P>0/05
همچنین کمترین شمارش مربوط به تیمارهای حاوی باالترین
غلظت اسانس آویشن شیرازی ( 0/2درصد) بود (نمودار .)4

بوقلمون حاوی غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و 0/2
درصد) با بسته بندی معمولی در دمای یخچالی.
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نمودار  .5تغییرات شمارش انتروباکتریاسه در سوسیس تازه بوقلمون حاوی

نمودار  .6تغییرات میزان بازهای ازته فرار در سوسیس تازه بوقلمون حاوی

غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد) با بسته
بندی معمولی در دمای یخچالی.

غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد) با بسته
بندی معمولی در دمای یخچالی.

نمودار  .7تغییرات  TBARSدر سوسیس تازه بوقلمون حاوی غلظتهای مختلف

نمودار  .8اثر غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و 0/2

اسانس آویشن شیرازی ( 0/1 ،0/05 ،0و  0/2درصد) با بسته بندی معمولی در
دمای یخچالی.

درصد) بر ویژگی های حسی سوسیس تازه بوقلمون با بسته بندی معمولی در
دمای یخچالی در روز چهارم مطالعه.

نتایج شمارش انتروباکتریاسهها در نمونههای سوسیس تازه
حاوی غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی در طی نگهداری
در دمای یخچالی به مدت  17روز ،در نمودار  5نشان داده شده
است .بر اساس این نتایج ،جمعیت اولیه انتروباکتریاسه در روز صفر
 1/18لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم بود و در گروه کنترل
در روز پایانی مطالعه به  5/37لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم افزایش یافت .شمارش میکروبی باکتریهای خانواده
انتروباکتریاسه در تیمارهای سوسیس حاوی اسانس  0/1 ،0/05و

 0/2درصد اسانس آویشن شیرازی از ابتدای مطالعه تا روز پایانی
به طور معنیداری ( )P>0/05کمتر از شاهد بود.
نتایج شیمیایی نمونههای سوسیس تازه تهیه شده از
گوشت بوقلمون :نتایج حاصل از اثرات استفاده از اسانس آویشن
شیرازی بر تغییرات عدد مواد ازته فرار ( )TVNدر سوسیسهای
تازه بوقلمون در دمای  4درجه سانتیگراد طی  17روز نگهداری
در نمودار  6نشان داده شده است .بر اساس نتایج مطالعه حاضر
میزان عدد  TVNدر روز صفر  14میلیگرم در  100گرم نمونه
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بود که در گروه کنترل بعد از 17روز به  43/7میلیگرم در 100
گرم نمونه رسید .در روز  6مطالعه این شاخص در نمونههای کنترل
بیشتر از حد قابل قبول ( 25میلیگرم در  100گرم گوشت
بوقلمون) رسید .در حالیکه در گروه تیمار با بیشترین غلظت
اسانس آویشن شیرازی ( 0/2درصد) میزان عدد  TVNپس از 17
روز  29/08میلیگرم در  100گرم نمونه شد .تغییرات TBARs
در سوسیسهای تازه بوقلمون حاوی درصدهای مختلف اسانس
آویشن شیرازی در نمودار  7نشان داده شده است .در گروه کنترل
در روز اول مطالعه میزان  TBARsاولیه  0/073میلیگرم مالون
دی آلدهید /کیلوگرم بود که در پایان مطالعه به  1/48میلیگرم
مالون دی آلدهید  /کیلوگرم رسید ،در حالیکه این میزان برای
گروههای تیمار شده با اسانس آویشن شیرازی کمتر از 0/78
میلیگرم مالون دی آلدهید /کیلوگرم بود.
نتایج حسی :نتایج ارزیابی حسی نمونههای سوسیس تازه
بوقلمون حاوی غلظتهای ( 0/2 ،0/1 ،0/05 ،0درصد) اسانس آویشن
شیرازی از لحاظ رنگ ،بو و مزه در نمودار  8آورده شده است .براساس
نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنیداری بین گروه کنترل و
گروههای حاوی اسانس مشاهده نشد .گروه کنترل کمترین مقبولیت
را در بین گروهها دارا بود و گروه تیمار شده با بیشترین غلظت اسانس
( 0/2درصد) خواص ارگانولپتیکی مطلوبی نداشت .بهترین پذیرش از
نظر رنگ ،مزه و بو مربوط به گروه تیمار شده با اسانس  0/05درصد
آویشن شیرازی بود.

بحث
افزایش زمان ماندگاری ،بهبود کیفیت و ایمنی مواد غذایی
مختلف یکی از مهمترین اهداف تولیدکنندگان و محققین مواد
غذایی میباشد .استفاده از اسانسها به منظور افزایش زمان
نگهداری و ایمنی مواد غذایی یکی از راهکارهای مناسب است .گیاه
آویشن شیرازی از جمله گیاهان دارویی بومی ایران از سالهای
بسیار دور مورد توجه بوده است .تا کنون  38ترکیب در اسانس این
گیاه شناسایی شده است که مهمترین آنها دو ترکیب ایزومری
مونوترپنی ،تیمول و کارواکرول میباشند که عوامل قوی آنتی
اکسیدان و ضد میکروبی هستند .در رابطه با ترکیبات موجود در
اسانس آویشن شیرازی تا کنون مطالعات مختلفی صورت گرفته
است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگرددSadeghzadeh .
و همکاران در سال  2006گزارش کردند ترکیبهای عمده تشکیل
دهنده اسانس آویشن شیرازی تیمول ( 52/4درصد) ،گاماترپینن
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( 17/6درصد) ،پاراسیمن ( 13/2درصد) و کارواکرول ( 6/1درصد)
است ( Khanjari .)17و همکاران در سال  2011ترکیبهای عمده
اسانس آویشن شیرازی را کارواکرول به میزان ( 71/12درصد)،
لینالول ( 0/68درصد) و کارواکرول متیل اتر ( 0/46درصد) گزارش
کردند ( Hashemi .)11و همکاران در سال  2019ترکیبهای
عمده اسانس آویشن شیرازی را تیمول به میزان ( 39/67درصد)،
کارواکرول ( 36/21درصد) ،پاراسیمن ( 10/62درصد) ،کارواکرول
متیل اتر ( 1/77درصد) ،لینالول ( 1/76درصد) ،بتا-کاریوفیلین
( 0/48درصد) گزارش کردند ( .)7بسیاری از عوامل میتوانند بر
ترکیب نهایی اسانسها اثر بگذارند .برای مثال بخشی از گیاه که
برای اسانسگیری استفاده میشود بر روی ترکیبات اسانس مؤثر
است چرا که قسمتهای مختلف گیاه ،از سیستمها و ردههای
سلولی مختلفی تشکیل شدهاند و هر کدام ،مسیرهای متابولیکی
متفاوتی را برای تولید این اسانسهای روغنی دارند .تغییرات
محیطی فصلها ،نوع خاک ،شرایط جغرافیایی محل کشت ،شیب
زمین کشت گیاه و هم چنین زمانی از سال که گیاه کاشته شده
نیز بر روی ترکیب نهایی اسانس روغنی ،مؤثر هستند و همچنین
روشهای اسانسگیری هم بر روی ترکیب اسانس روغنی ،اثر
میگذارند.
در رابطه با اثرات نگهدارندههای طبیعی بر زمان نگهداری
فراوردههای گوشتی بخصوص سوسیس تازه تا کنون مطالعات
مختلفی صورت گرفته که در ادامه آورده شده است .بر اساس نتایج
مطالعه حاضر شمارش اولیه باکتریهای مزوفیل هوازی در
نمونههای سوسیس تازه بوقلمون  4/39لگاریتم واحد تشکیل
دهنده کلنی /گرم بود .در مطالعه  Farberو همکاران در سال
 1988مشخص گردید که شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی در
نمونههای سوسیس صبحانه تازه در کانادا بسته به فرموالسیون بین
 3/18 -8/23لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم با میانگین
 5/65لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم متغیر است .نتایج
مشابهی توسط  Da Silveiraو همکاران در سال  2014گزارش
شد که نشان دادند شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی در
سوسیس تازه توسکانی در نمونههای تیمار شده با غلظت 0/1
درصد اسانس برگ بو به طور قابل توجهی پایینتر از گروه کنترل
بود ( .)3بهطور کلی ،در مطالعه حاضر شمارش باکتریهای مزوفیل
هوازی نمونههای سوسیس تازه بوقلمون حاوی اسانس در مقایسه
با گروه کنترل کاهش معنیداری ( )P>0/05داشت.
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در گوشت و فرآوردههای گوشتی بیشترین میزان فساد توسط
باکتریهای سرماگرا در دماهای پایین رخ میدهد .در مطالعه
حاضر ،تعداد اولیه باکتریهای سرماگرا در سوسیس تازه 3/50
لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم بود و جمعیت نهایی آن
بهطور معنیداری  1/05- 2/ 76لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم در نمونههای تیمار شده در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافت
(.)P>0/05

در گوشت و فرآوردههای گوشتی مانند سوسیس تازه،
انتروباکتریاسهها یکی از عوامل فساد و تهدید کننده سالمتی به
شمار میآیند .بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،تعداد اولیه
جمعیت انتروباکتریاسهها  1/18لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم بود و به  5/37لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم رسید
و با افزودن اسانس آویشن شیرازی کاهش معنیداری ()P< 0/05
در جمعیت نهایی انتروباکتریاسهها مشاهده شد .نتایج موجود در
بررسی انجام شده در مورد استفاده از اسانس آویشن شیرازی بر
جمعیت  ،Enterobacteriaceaeبا نتایج  Zhangو همکاران در
سال  2019بسیار مطابقت دارد ،آنها گزارش کردند که افزودن
 0/1یا  0/5درصد اسانس دارچین بهطور قابل توجهی باعث کاهش
تعداد  Enterobacteriaceaeدر طی  10روز نگهداری میشود و
همچنین افزایش غلظت اسانس منجر به کاهش بیشتر جمعیت این
باکتریها میشود (.)22

در مطالعه حاضر تعداد اولیه الکتیک اسید باکتریها در
نمونه سوسیس تازه  3/21لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی /گرم
بود و جمعیت نهایی آنها در نمونههای حاوی اسانس آویشن
شیرازی در مقایسه با نمونه شاهد بهطور قابل توجهی کاهش یافت
( .)P>0/05با توجه به استفاده از اسانس آویشن شیرازی در
سوسیس تازه بوقلمون ،که حاوی میزان زیادی ترکیب ضد
میکروبی تیمول میباشد ،نتایج به دست آمده با نتایج
 Mastromatteoو همکاران در سال  2011مطابقت داشت ،که
پس از افزودن تیمول و بستهبندی با اتمسفر اصالح شده ( 20درصد
کربن دی اکسید 5 ،درصد اکسیژن 75 ،درصد نیتروژن) کاهش
قابل توجهی در جمعیت الکتیک اسید باکتریها در ساالسیکا
(نوعی سوسیس تازه ایتالیایی) را مشاهده کردند .برخالف نتایج
ذکر شده Carballo ،و همکاران در سال  2019گزارش کردند که
تعداد الکتیک اسید باکتریها در سوسیس تازه بالکان تیمار شده
با  0/1درصد اسانس آویشن شیرازی هیچ کاهش قابل توجهی در
مقایسه با نمونههای کنترل نشان نداد ( .)2دالیل احتمالی تفاوت
مشاهده شده در تعداد الکتیک اسید باکتریها را میتوان به تفاوت
در گوشت استفاده شده نسبت داد زیرا در مطالعه حاضر از گوشت
بوقلمون استفاده شد در حالی که در مطالعه  Carballoو همکاران
در سال  ،2019فقط گوشت گوسفند استفاده شد و مقدار بیشتر
چربی در گوشت گوسفند نسبت به گوشت بوقلمون موجب
محافظت از باکتری در برابر اسانس شد.

شاخص  TVNیک پارامتر کمی و اثبات شده است که
میتواند برای تعیین تازگی گوشت و فرآوردههای گوشتی استفاده
شود ( .)22نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر  TVNدر
نمونههای شاهد و تیمار شده در مدت زمان ذخیرهسازی افزایش
یافته است ،اما مقادیر در نمونههای تیمار شده در مقایسه با شاهد
بهطور قابل توجهی پایینتر بود ( .)P<0/05در ابتدای مطالعه
میزان  TVNدر نمونه شاهد  14میلی گرم100/گرم بود و پس از
 6روز ذخیره سازی به  32/1میلی گرم 100 /گرم رسید و به تدریج
 43/7میلی گرم 100 /گرم در پایان ذخیره سازی افزایش یافت.
یافتههای مطالعه حاضر در رابطه با میزان  TVNدر سوسیسها با
سایر مطالعات در مورد تأثیر اسانسهای روغنی در کاهش TVN
در سوسیس تازه مطابقت داشت ( .)22مقادیر کمتر  TVNدر
نمونههای تیمار شده ممکن است به دلیل فعال شدن عوامل ضد
باکتری مؤثر در رشد باکتریها و به دنبال آن کاهش مقدار ترکیبات
غیر پروتئینی ازت ،مانند آمونیاک ،آمینهای نوع اول ،دوم و سوم
باشد.

در مورد استفاده از اسانس آویشن شیرازی ،نتیجه مطالعه
حاضر با مطالعه  Sirocchiو همکاران در سال  2017مطابقت
داشت که بیان کردند میزان شمارش باکتریهای سرماگرا گوشت
گوساله با استفاده از اسانس رزماری و استفاده از بستهبندی با
اتمسفر اصالح شده ( 50درصد اکسیژن 30 ،درصدکربن دی
اکسید 20 ،درصد ازت)  1/6لگاریتم واحد تشکیل دهنده کلنی/
گرم نسبت به نمونه کنترل کاهش یافت (.)19

دومین عامل فساد شناخته شده گوشت تازه و فرآوردههای
گوشتی ،اکسیداسیون لیپید میباشد ( .)8،22عواملی مانند نور،
حضور اکسیژن ،ویژگیهای شیمیایی گوشت ،دمای ذخیره سازی
و روشهای فرآوری بر اکسیداسیون چربی تأثیر میگذارد و این
موضوع اثبات شده است ( .)8نتایج مطالعه حاضر با یافتههای Jridi
و همکاران در سال  2015که بیان کرده بودند استفاده از اسانس
رزماری ( )500 ppmمنجر به کاهش قابل توجه مقادیر TBARS
330
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افزایش سختی سوسیس و جویدن آن و کاهش شفافیت در مقایسه
 همچنین آنها بیان نمودند افزودن اسانس و.با حالت کنترل شد
 طعم و بوی سوسیس بوقلمون، بسته به غلظت،برگهای رزماری
.را افزایش میدهد
 شیمیایی و، با توجه به نتایج میکروبی:نتیجه گیری نهایی
حسی میتوان چنین نتیجه گرفت که با استفاده از اسانس آویشن
 درصد) میتوان مدت0/2  و0/1( شیرازی در غلظتهای مناسب
 روز و در غلظتهای10 زمان نگهداری سوسیس تازه را حداقل تا
. روز در یخچال رساند17  درصد) اسانس تا0/2( باالتر

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از حمایت مالی معاونت پژوهشی
.دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران کمال تشکر و قدردانی را دارند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 و همکارانZhang .)9( در سوسیس تازه میشود مطابقت داشت
 نیز نتیجه مشابهی را گزارش کردند که استفاده از2019 در سال
 درصد در سوسیس تازه0/5  و0/1 اسانس دارچین با غلظتهای
 نمونههای تیمار شدهTBARS منجر به کاهش قابل توجه میزان
 فعالیت آنتی اکسیدانی اسانسها را.در مقایسه با شاهد میشود
 تعویق رشد باکتریهای،میتوان به دلیل مهار رادیکالهای آزاد
سرماگرا و مزوفیل که مسئول اکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع
. دانست،و شالته شدن یونهای فلزی میباشند
 نتایج مطالعه حاضر در مورد ویژگیهای:ویژگیهای حسی
 نشان داد که افزودن اسانس آویشن شیرازی در،ارگانولپتیک
سوسیس تازه بوقلمون منجر به امتیازات کمتری صرفاً در بو و طعم
 و همکارانJridi .نسبت به نمونه شاهد در روز چهارم مطالعه شد
) و برگهای250-1000 ppm(  اثر اسانس رزماری،2015 در سال
درصد) را بر کیفیت سوسیس تازه بوقلمون بررسی0-0/5( آن
 اسانس هیچ تأثیر قابل توجهی بر روی، در ارزیابی آنها.کردند
 اما مقدار زیاد برگ رزماری باعث،بافت سوسیس تازه نداشت
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Abstract
BACKGROUND: Fresh sausages are classified as one of the most perishable meat products due to the lack of using

chemical preservatives.
OBJECTIVES: The present study aimed to increase the refrigeration time of fresh sausages using Zataria multiflora
Boiss. essential oil.
METHODS: In this study, samples of fresh sausages, containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss.
essential oil (0, 0.05, 0.1, and 0.2 %), were prepared and stored under the refrigerated condition for 17 days.
Subsequently, they were evaluated for microbial, chemical, and sensory properties at six time intervals (days 0, 2, 4,
6, 10, and 17).
RESULTS: Based on the results of the study, by adding Zataria multiflora Boiss. essential oil to fresh sausages, the
microbial count in the treatments containing high concentrations of essential oil (0.1 and 0.2 %) was significantly
different from that in the control group (P<0.05). The amount of volatile nitrogen bases at the beginning of the study
was 14 mg/ 100 g and after six days, in the control group, it reached 32.1 mg/ 100 g. Meanwhile, in the treated samples,
it was less than 25 mg/ 100 g up to day 10. Moreover, at the end of the study, the level of TBARS in the control group
reached 1.48 mg malondialdehyde /kg while this level was less than 0.78 mg malondialdehyde / kg for the groups
treated with Zataria multiflora Boiss. essential oil. The results of this study also showed that the addition of essential
oil has a non-significant effect (P>0.05) on sensory properties.
CONCLUSIONS: Zataria multiflora Boiss. essential oil was found to have the potential to increase the shelf life of fresh
sausages without adverse sensory effects.
Keywords: Essential oil, Zataria multiflora Boiss, Aerobic packaging, Shelf life, Fresh sausage
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Changes in the total mesophilic count of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and
0.2 %) under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 2. Changes in psychrotrophic bacteria count of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1,
and 0.2 %) under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 3. Changes in pseudomonas count of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and 0.2
%) under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 4. Changes in lactic acid bacteria count of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and
0.2 %) under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 5. Changes in Enterobacteriaceae count of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1,
and 0.2 %) under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 6. Changes in TVN value of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and 0.2 %) under
aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 7. Changes in TBARS value of fresh sausage containing different concentrations of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and 0.2 %)
under aerobic packaging during refrigerated storage.
Figure 8. Effects of Zataria multiflora Boiss. essential oil (0, 0.05, 0.1, and 0.2 %) on sensory attributes (taste, odor, and color) of fresh sausages under aerobic
packaging during refrigerated storage on day 4.
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