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مطالعه ارر فیلم ژالتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت
شرایط یخچالی
منیژه رضالو ، 1زهره مشاک* ،2امیر

شاکریان3

 -1دانش موخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه زاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 -2گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کر  ،دانشگاه زاد اسالمی ،کر  ،ایران
 -2گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه زاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
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چکیده
گوشاات مااره در صااورت نگهااداری باایش از  3روز در شاارای یکچااالی در معاارف فساااد قاارار ماایگیاارد .در ایاان
مطالعااه از پوشااش پروتئینای ژ تاین بااه همااراه اسااان

زیاره ساابز جهاات تعویاق فساااد تحاات شاارای یکچااالی اسااتفاده

شااد .باادین منظااور از  4عاادد مااره کشااتار روز  24نمونااه فیلااه مااره  71گرمای تهیاه شااد .نمونااهها در گااروه تیمااار باین
ف ایلمهااای ژ ت این 4درصااد غشااته بااه سااه غلظاات اسااان

زیااره ساابز ( )1,3،1،6،1،1درصااد و در گااروه کنتاارل ب این

ف ایلمهااای ژ ت این  4درصااد تحاات شاارای یکچااالی قاارار داده شاادند .باااکتریهااای هااوازی ،باااکتریهااای سااایکروفیل،

نترباکتریاسااه ،سااودومونا
ارگانولپتی

و باااکتریهااای تولیااد کننااده اسااید کتی  ،کشاات و شاامارش و همچنااین ویژگاایهااای

در طی روزهاای 7 ،4 ،2 ،1و  12در ایان گاروههاا ماورد بررسای قارار گرفات .نتاای نشاان داد کاه باا افازایش

غلظت اساان

زیاره سابز (خصوصااع باا غلظتهاای  )1,1 ، 1،6درصاد ،تعاداد بااکتریهاای انتارو باکتریاساه ،ساودومونا ،

سرمادوساات ،اس اید کتی  ،کپ ا

و مکماار و تعااداد کاال باااکتریهااا کاااهش یافتااه بااود .در ارزی اابی حس ای رنااگ و بااوی

مره ،عد مقبولیت از روز هفتم به بعد مشاهود باود .بهتارین حالات فایلم ژ تاین 4درصاد (باا توجاه باه باو و مازه اساان
زیره سبز) در غلظت  1/6درصد اسان

واژگان کلیدی :اسان

* پست الکترونی

زیره سبز و جهت نگهداری  7روزه در شرای یکچالی توصیه میشود.

زیره سبز ،خصوصیات میکروبی و ارگانولپتیکی ،ژ تین ،گوشت مره ،نگهداری یکچالی

نویسنده مسئول مکاتبهmashak@kiau.ac.ir :
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رشد کپ ها در گوشت مطرح باشند (.)7

مقدمه

52

انواع گوشات باه ویاژه گوشات ماره و مااهی ،اولاین

اسان هاای روغنای باه عناوان افزودنایهاای غاذایی

انتکاااب بااه عنااوان پااروتئین حی اوانی باارای بس ایاری از

جهاات پیشااگیری از رشااد پاااتوژنهااای غااذازاد و عواماال

ماارد در سرتاساار جهااان م ایباشااد ( .)1تولی اد جهااانی

مولد فساد در طیاف وسایعی از غاذاها نظیار سابزیجات،

گوشاات در سااال 2114از  251میلیااون تاان گذشاات و

باارن  ،میاوه ،محصااو ت لبنای ،شایر و گوشاات اسااتفاده
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گوشت طیور باا  87میلیاون تان پا

از گوشات خاو

شااده اساات ( .)8زی اره ساابز  Cuminin cyminumی ا

بااا 118/1میلی اون تاان در رتبااه دو از نظاار تولی اد قاارار

گی ااه معطاار در خااانواده  Apiaceaeاساات .در مطالعااات

گرفاات ( .)2گوشاات مااره از جملااه مااواد غااذایی بااا

متعااددی بااه خااواض ااد میکروب ای ،ااد اکساایدانی و

فسااادپذیری بااا بااوده و در معاارف تجزی اه ش ایمیایی و

د التهابی و اد سارطانی و اد جهاشزا باودن زیاره

فساااد میکروباای قاارار دارد ،لااذا گوشاات فاسااد خطاار

سبز اشاره شاده اسات ( .)1ترکیاب شایمیایی اساان ها

باااالقوهای بااارای ساااالمتی مصااار کنناااده محساااوب

تا حاد زیاادی باه عوامال مکتلاف از جملاه گوناه گیااه،

ماایشااود .امااروزه بااا توجااه بااه افاازایش یناادههای

رقاام گی ااه ،منش اگ جغرافیااایی ،شاارای اقلیم ای ،خااا ،

زیست محیطای و بیمااریهاای ناشای از ماواد سانتتی

کاشاات ،شاایوههای فراینااد برداشاات و زمااان برداشاات،

فن وری بساتهبنادی تمایال زیاادی در خصاوض توساعه

شاارای نگهااداری مااواد اولیااه و تکنی هااای فاار وری

دانااش و اسااتفاده از پوش اشهااای طبیع ای حاااوی مااواد

گونااه ،در

وابسااته ماایباشااد .بنااابراین گیاهااان از یاا

ااد میکروباای درحفااک کیفیاات گوشاات و افاازایش

شاارای متفاااوت (زمااان و مکااان) پاارورش و برداشاات ،

ماناادگاری ن وجااود دارد ( .)3در ایاان بااین فیلمهااای

میتواننااد خصوصاایات و ترکیبااات شاایمیایی متفاااوتی

ماان نفااو رطوبات و اکسایژن

داشاااته باشاااند ( .)11بناااابراین هاااد از انجاااا ایااان

بااه مااواد غااذایی نقااش مهماای ایفااا ماایکنااد ( .)4در

تحقیق بررسی تغییارات رشاد فلاور باکتریاایی و خاواض

باااااین مااااااواد سااااااازنده فااایلمهاااای خااااااوراکی

ارگاااانولپتیکی گوشااات ماااره تحااات تیماااار ژ تاااین و

خاوراکی بااه عناوان یا

(لیپیااادها ،پروتئینهاااا و کربوهیااادراتها) باااه دلیااال
تشااکیل ساااختار شاابکهای هیاادروژنی مااانظم بهتااارین
موانااا اکسااایژن هسااتند ( .)5پوشااشهااای پروتئیناای
نسااااابت بااااااه پلاااااایساااااااکاریدها از نظااااااار
ممانعاااااتکننااااادگی در برابااااار نفاااااو گازهاااااای
اکساایژن و دیاکسیدکربن برتری دارند .

ژ ت این ی ا

پااروتئین فیبااری دناااتوره شااده توس ا

هیاادرولیز حرارتاای جزئاای بااه دساات مااده از کااالژن
است ( .)6یکای از خاواض مهام ایان ترکیاب ایان اسات
که اثرات زیسات محیطای کمای دارد ،زیارا ایان فیلمهاا
مایتوانناد باا غاذا مصار شاوند .پوشاشهاای ژ تینای
دارای خااواض نتاایاکساایدانی بااوده و ممانعاات خااوب
نهااا نساابت بااه نفااو اکساایژن ساابب ماایشااود کااه بااه
عنوان عوامل د اکساایش لیپیاد و باه تعویاق اناداختن

اساااان

زیاااره سااابز در طااای نگهاااداری در شااارای

یکچالی بود.

مواد و روشکار
تهیه اسيانس زیيره سيبز :اساان

زیاره سابز باه

روش تقطیر با بکاار باه وسایله دساتگاه کلاونجر از میاوه
خشاا

شااده ن در حااوالی بیرجنااد بااه دساات مااد و

توس ا

زمایشااگاه جهاااد دانشااگاهی تهااران تگیی اد شااد.

ناااالیز ترکیباااات اساااان

توسااا دساااتگاه گااااز

کرومااااتوگرا مجهاااز باااه طیاااف سااانجی جرمااای
) (GC/MSانجاا شاد .باه کما

اطالعاات کتابکاناهای

وایلی و باا مراجعاه باا رفرن هاای موجاود در ارتباا باا
اجااازای تشاااکیلدهناااده اساااان ها و تطاااابق تصااااویر
طیفساااانجی نتااااای حاصاااال تفساااایر و اجاااازای

مطالعه اثر فیلم ژالتین و اسانس زیره سبز ...

تشکیلدهناده اساان

مشاکه گردیاد .در ایان مطالعاه

از سااه غلظاات ( 3 ،1 ،6 ،1 ،1و  )1درصااد بااه عنااوان
گااروه تیمااار و غلظ ات صاافر درصااد اسااان

بااه عنااوان

گروه کنترل استفاده شد.

فاایلم باار پایااه ژ تااین 4درصااد و غلظتهااای مکتلااف
اسااان

زیااره ساابز 16 ،گاار ژ تااین 4درصااد بلااو

گاااوی در 2411میل ایلیتاار ب مقطاار حاال و سااپ

بااه

ماادت  11دقیقااه هاام زده و بااا حمااا ب گاار دمااا بااه

تهیييه گوشييت مييرغ و تیماربنييدی، :هااار مااره

 81درجااه سااانتیگااراد رسااانده شااد .در ادامااه اسااان

کشاتارگاه ،تحات شارای اساتریل و در کناار یاخ،

درصاااد ا اااافه و بااارای کفگیاااری از وکیاااو اساااتفاده

تهیااه و در اساارع وقاات بااه زمایشااگاه مااواد غااذایی

گردیااد .بعااد از ایاان عملیااات در پلیااتهااای شیشااهای

دانشااکده دامپزشااکی دانشااگاه زاد اسااالمی واحااد کاار

ریکتااه و بعااد از  24ساااعت از پلی ات جاادا گردی اد و در

از ی

منتقل شاد ،ساپ

تحات شارای اساتریل 24 ،فیلاه71

کیساااه فریااازر نگهاااداری شاااد .ارزیاااابی ویژگیهاااای

سااانتیمتااری بااه

شااامل رنااگ و ظاااهر ،بااو ،طعاام و بافاات و

گرمای بااا ااکامت ب این ن ایم تااا ی ا

ارگانولپتی ا

قیچاای و تیااغ بیسااتوری اسااتریل تهیااه شااد.

بررسااای خصوصااایات حسااای گوشااات ماااره یکچاااالی

نمونااههای گوشااات باارشخاااورده در بااین فیلمهاااای

بستهبنادی شاده باا فایلم ژ تاین و غلظتهاای مکتلاف

ژ تین 4درصاد باا غلظات صافر و همچناین غشاته باه

زیااره ساابز بااا اسااتفاده از تساات پاناال  1نفااره

کماا

سااه غلظاات  1/6، 1/3و  1/1درصااد اسااان

زی اره ساابز

در  24پلی ات اسااتریل قاارار داده شاادند و تحاات شاارای

اسااان

تحاات شاارای مکااان ،نااور و ظاارو یکسااان انجااا شااد.
در ایاان روش از پرسااشنامااهای کااه حاااوی امتیااازدهی

 4درجااه سااانتیگااراد در روزهااای  1 ،7 ،4 ،2 ،1و 12

بر اسا

ماااورد زمایشاااات میکروبااای و ارگاااانولپتیکی قااارار

دیده میشود کاه ایان تغییارات ممکان اسات مطلاوب و

گرفتند.

یااا غیرمطلااوب باشااد) ،بافاات (میاازان قااوا محصااول)،

محیط و نحوه کشيت و گرمخانيه گي اری انيواع
میکروبها :پا

از تهیاه رقتهاای متاوالی ده برابار از

باااااکتریهااااای هااااوازی ،مزوفیاااال ،سااااایکروفیل،

ساودومونا

و باااکتریهاای تولیادکنناده اساید کتی

رنگ و ظااهر ( نچاه کاه باا ،شام غیار مسال،

طعم و مازه (براساا

خاوش یناد باودن و نباودن) و باو

(رایحاه متصااعد شاده از محصااول) باود ،اساتفاده شااد و
امتیازدهی از عدد  1تا  5بود.
منالیز ممياری :باا توجاه باه کااربرد فایلم خاوراکی

باااه ترتیاااب در محی هاااای کشااات پلیااات کانااات

ژ تاااین 4درصاااد و کااااربرد  4ناااوع تیماااار مکتلاااف

گااار

 1/6 ،1/3و  1/1درصااااد مجموعاااااع  48بااااار

گار،کینااگ گااار ،سااودومونا

گااار و ا ر ا

اسااااان

باااه صاااورت ساااطحی کشااات و در دماااای  37درجاااه

زمایشاااات مکتلاااف میکروبااای و ارگاااانولپتیکی باااا

سااانتیگراد گرماااگااذاری شااد .همچنااین جهاات کشاات

اسااتفاده از فیلمهااای ژ تیناای – اسااان

زیااره ساابز

و مکماار ،بااه ترتی اب

مورد بررسای قارار گرفات .اخاتال میاانگین نتاای باین

از مح ای کشاات ویولاات رد بای ال دکسااتروز گااار و دی

زماون مااری تساات

باکتریهااای نترباکتریاسااه وکپ ا

حاا ت مکتلاف مطالعاه بااا کما

و بااارای انااادازهگیریهاااای مکااارر

کلااران رزبنگااال کلرامفنیکاال گااار اسااتفاده شااد و

تحلیااال واریاااان

محی هااای کشاات بااه ترتیااب در روز  1تاااا 37 ، 2

( ) Repeated Measures (ANOVAبااا حااد احتمااال

درجااه سااانتیگراد و روز  3تااا  5در درجااه حاارارت 25

 p> 1/15ماااورد بررسااای قااارار گرفااات .همچناااین

درجااه سااانتیگراد گرم ااگااذاری گردیدنااد .بعااد از رشااد

اختالفات شاخه کلای باین گروههاا و روزهاا باه کما

تعااداد پرگنااهها در پلیتهااا شاامارش شااد .طاارز تهیااه

زماون تعقیبای دانکان ( ) (Duncanبررسای شاد .کلیاه
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کشااتار روز بسااتهبناادی شااده بااا وزن  1/5-2کیلااوگر ،

زیااره ساابز بااا غلظااتهااای مکتلااف  1/6 ،1/3و 1/1
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این زمونها در نر افزار  SPSSشماره  21انجا شد.

اسات .باار اسااا

نتایج

ترکیااب عمااده شناسااایی شاادند کااه  17/13درصااد از

منالیز اسانس زیره سبز :اساان

54

اسااان

داناههاای زیاره سابز

ساااایر ترکیباااات مهااام شاااامل بتاترپینیااال بوتاااانوات

برابار

( ،)22/17بتاااااپینن ( 14/13درصااااد) و پاراسااااایمن
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بااا  3/5درصااد (وزنی/حجماای) بااود .ترکیااب اجاازای
اسااان

فااو را تشااکیل میدادنااد .عماادهترین ترکیااب

موجااود ،کااومین لدئیااد بااه میاازان  28/16درصااد و

بااا روش تقطیاار بااا بکااار ب بااهدساات مااد .بااازدهی
دانههای نموناه گیااه زیاره سابز ،در تهیاه اساان

تفسایر نتااای باهدسات مااده  13نااوع

( 1/41درصاااد) باااود .اجااازای اصااالی تشاااکیلدهناااده

بااا اسااتفاده از روش رنااگ نگاااری گااازی متصاال

اسان

بااه طیفساان جرماای در شااکل  1نشااان داده شااده

در شکل  1ورده شده است.

شکل  .1منالیز اجزای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز

افاازایش غلظتهااای اسااان

شييمارش میکروبييی  :شاامارش کل ای باکتریهااای

مزوفیااال ،ساااودومونا

همااراه بااود و ط ای  12روز

باااه ترتیاااب در گاااروه کنتااارل و تیماااار2 ،و  1لاااو

و باکتریهاااای تولیدکنناااده

حاا ت ترکیبای فایلم ژ تاین 4درصاد باه

افاازایش باکتریهااا مشاااهده گردیااد .بااه عبااارتی فاایلم

زی اره

ژ ت این بااه تنهااایی در مقایسااه بااا ف ایلم ژ ت این حاااوی

ساابز نشااان داد کااه کاااهش رشااد باکتریهااای مزوفی ال،

خاصاایت ااد باکتریااایی کمتااری را نشااان داد

اسید کتی

تنهااایی و بااه همااراه غلظتهااای مکتلااف اسااان
سااودومونا

و تولیدکننااده اسااید کتی

اسااان

(جدول شماره  2 ،1و .)3

همگااا بااا

جدول  -1تعداد باکتریهای هوازی مزوفیل ( )Log10 CFU/gکروههای بستهبندی شده با فیلم ژالتین  %4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره
سبز
غلظت اسان

زیره سبز (درصد)
صفر
1/3
1/6
1/1

روز مطالعه (میانگین±انحرا معیار)
صفر

دو

،هار

هفتم

نهم

دوازدهم

1/41±4/8

1/42±4/21

1/11±4/73

1/11±15/12

1/18±5/17

1/17±6/28

1/41±4/8

1/14±3/14

1/18±4/11

1/11±4/61

1/11±5/14

1/12±5/11

1/41±4/8

1/12±3/81

1/15±4/17

1/23±4/36

1/14±4/76

1/11±5/43

1/41±4/8

1/41±3/66

1/17±3/86

1/17±4/12

1/12±4/68

1/15±5/16

مطالعه اثر فیلم ژالتین و اسانس زیره سبز ...
جدول -2تعداد باکتریهای سودومونا
زیره سبز (درصد)

غلظت اسان

( )Log10 CFU/gدر گروههای بستهبندی شده با فیلم ژالتین  %4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره
روز مطالعه (میانگین ±انحرا معیار)
صفر

دو

2/38±1/14
2/38±1/14
2/38±1/14
2/38±1/14

صفر
1/3
1/6
1/1

،هار
2/41±1/16
2/33±1/17
2/28±1/18
2/11±1/21

2/33±1/14
2/21±1/12
2/23±1/12
2/11±1/17

هفتم

نهم

دوازدهم

3/14±1/26
2/81±1/18
2/58±1/17
2/37±1/11

3/66±1/15
3/45±1/17
3/11±1/16
2/11±1/15

4/13±1/14
3/18±1/14
3/47±1/18
3/24±1/14
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سبز
زیره سبز (درصد)

غلظت اسان

صفر
1/3
1/6
1/1

روز مطالعه (میانگین ±انحرا معیار)
صفر

دوم

چهارم

هفتم

نهم

دوازدهم

4/46±1/11
4/46±1/11
4/46±1/11
4/46±1/11

4/11±1/26
4/61±1/17
4/27±1/11
4/12±1/13

5/23±1/15
4/81±1/12
4/54±1/15
4/21±1/18

5/68±1/12
5/41±1/17
5/11±1/14
4/83±1/11

5/14±1/11
5/71±1/15
5/33 ± 1
5/16±1/21

6/12±1/31
5/83±1/21
5/54±1/11
5/31±1/11

تعاااداد ساااودومونا ها و باکتریهاااای تولیدکنناااده
اسید کتی

در هر روز و باا افازایش غلظات اساان

زی اره ساابز در

غلظاات  1/1درصااد و  1/6درصااد اسااان

باه

مقایسااه بااا سااایر غلظااتهااا کاااهش بیشااتری در تعااداد

ترتیااب و تعااداد باکتریهااای مزوفیاال رونااد کاهشاای را

میکروارگانیسااام(لاااو ) نشاااان داد .همچناااین میااازان

در کلیااه

از

نشااان داد .بااین گروههااای  1/6و  1/1اسااان
روزها اختال

لگااااریتم باکتریهاااای سرمادوسااات خصوصااااع پااا
کاااربرد غلظااتهااای افزایشای اسااان

ماری معنیدار نبود.

صاافر اخااتال

شيييمارش بييياکتریهيييای سرمادوسيييت و

زیاره ساابز در روز

ماااری معناایدار بیشااتری را نشااان داد

ماااری

( .) P>1/15همچنااان ک اه بااا کاااربرد ژ ت این 4درصااد

باکتریهاای سرمادوسات و بااکتریهاای انتروباکتریاساه

غلظاات  1/1درصااد اس اان

بااه طااور معناااداری موجااب

بین حا ت ترکیبای ناوع فایلم ژ تاین– غلظات اساان

کاهش تعداد باکتریها شد (جدول  4و .)5

بيياکتریهييای انتروباکتریاسييه :اخااتال

بررسی شد که با توجه باه نتاای باهدسات ماده ،کااربرد

جدول  -4تعداد باکتریهای سرمادوست ( )Log10 CFU/gدر گروههای بستهبندی شده با فیلم ژالتین  %4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره سبز
غلظت اسان

زیره سبز (درصد)

روز مطالعه (میانگین ±انحرا معیار)
اول

دوم

چهارم

هفتم

نهم

صفر

1/11±3/73

1/16±3/41

1/18±3/18

1/12±4/62

1 ±5/77

1/3

1/11±3/73

1/18±3/3

1/15±3/71

1±4/43

1/12±5/21

1/6

1/11±3/73

11±3/2

1 ±3/3

1±4

14 ±4/6

1/1

1/11±3/73

1 ±2/1

1 ±3/2

1±3/6

1 ±4/1

دوازدهم
1 ±6/26
1 ±5/85
1 ±5/21
1 ±4/46
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جدول -3تعداد باکتریهای اسیدالکتیک ( )Log10 CFU/gدر گروههای بستهبندی شده با فیلم ژالتین  %4مغشته به غلظتهای مختلف اسانس زیره

منیژه رضالو و همکاران
جدول  -5تعداد باکتریهای انتروباکتریاسه ( )Log10 CFU/gدر نمونههای بستهبندی شده با فیلم ژالتین  %4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره
سبز
غلظت اسان

زیره سبز (درصد)
صفر
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روز مطالعه (میانگین ±انحرا معیار)
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صفر

دو

،هار

هفتم

نهم

1/18±2/61

1/1±2/31

1/18±2/15

1/16±3/63

1/16±4/66

11.±2/31

1/14±2/73

1/11±3/43

1/17±4/23

18.±2/25

1/17±2/41

1/17±3/13

1/11±4/12

17.±1/16

1/15±2/18

1/11±2/63

1/14±4/13

1/3

1/18±2/61

16

1/18±2/61

11

1/18±2/61

دوازدهم
1/16±5/26
1/18±4/65
1/15±4/11
1/1±4/11

کپييک و مخميير :در دو گااروه کنتاارل و تیمااار

 :2بااد و  :1بس ایار بااد) ،عااد مقبولی ات از روز هفااتم بااه

و مکماار ب این کلی اه

بعااد مشااهود بااود و ب این گااروه کنتاارل بااا گااروه تیمااار

غلظااتهااا (صاافر بااا  1/3 ، 1/3بااا  1/6و  1/6بااا 1/1

زی اره ساابز)

اامن رونااد افزایش ای رشااد کپ ا

(غلظتهااای  1/6 ، 1/3و  1/1درصااد اسااان

اسان ) اخاتال معنایدار مااری مشااهده نگردیاد .هار

این اخاتال

،نااد فقاا بااین غلظاات صاافر و  1/1درصااد از نظاار

گوشت خاا (رناگ و باو) و گوشات ماره پکتاه (رناگ و

و

بااو و ماازه) نشااانگر مصاار گوشاات مااره تااا روز هفااتم

مکماار ط ای  12روز در مقایسااه بااا رشااد و تعااداد بقی اه

نگهااداری در یکچااال م ایباشااد .بهتاارین حالاات فاایلم

مااوارد باکتری اایی کمتاار م ایباشااد بااه عبااارتی خاص ایت

ترکیبی ژ تین 4درصاد (باا توجاه باه باو و مازه اساان

ماااری معناایدار بااود .و رونااد افاازایش رشااد کپاا

نتاایمیکروبیااال در مااورد رشااد کپاا

بیشااتر از بقیااه

موارد میکروبی بود.
شيياخ هييای ارگييانولپتیکی :در ارزی اابی حس ای

مااری مشاهود باود .نتاای ارگانولپتیا

زیاره ساابز) بااه همااراه غلظاات  1/6درصااد اسااان

در

زیاره

سااابز و جهااات  7روز نگهاااداری در شااارای یکچاااالی
توصیه میشود (شکل  2و .)3

رنگ و باوی ماره ( :5بسایار خاوب :4خاوب  :3متوسا

شکل -2ارزیابی حسی نمونههای گوشت مرغ خام بستهبندی شده با فیلم ژالتین % 4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره سبز

مطالعه اثر فیلم ژالتین و اسانس زیره سبز ...
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عناااوان یااا

بحث و نتیجهگیری
فاایلم خااوراکی جااایگزین خااوبی باارای فیلمهااای

نتیبیوتیااا

وسااای الطیاااف بااار علیاااه

باکتریهای گر مابت و منفی معرفی گردید (.)12

شااایمیایی زیسااات تکریاااب ناپاااذیر جهااات افااازایش

ناناسااومبات و لوهااان سااوپااوی ( )2115هاام اثاار

مانااادگاری ماااواد غاااذایی باااا منشاااگ دامااای محساااوب

 18اسااان

گیاااهی مکتلااف را باار گونااههای مکتلااف

میشوند .این فیلمهاا باه عناوان ماوانعی بارای بکاار ب،

سااالمونال و ،نااد گونااه انتروباکتریاسااه مااورد بررساای

اکسااایژن و دی اکساااید کاااربن باااوده و همچناااین

از

قرار دادند کاه در ایان میاان اساان

ماااایتواننااااد حاااااوی نتاااایاکساااایدانها و مااااواد

اسان

جلااوگیریکننااده از رشااد میکروارگانیساامهااای مولااد

را باار باکتریهااای مزبااور نشااان داد ( .)12بااا ن کااه

عفونااات و مسااامومیت باشاااند ( .)11در ایااان مطالعاااه

مطالعاااات زیاااادی دربااااره خاااواض اااد باکتریاااایی

من بررسی خواض اد میکروبای بساتهبنادی ژ تاین

نهاا

و کفیار بیشاترین هالاه عاد رشاد

اسان های مکتلف شاده اسات ولای مقایساه نتاای

غلظتهااای مکتلااف

بااا یکاادیگر بساایار مشااکل ماایباشااد .از د یاال ن

زی اره ساابز باار روی رشااد میکروارگانیساامهااای

م ایتااوان تفاااوت در روشااهای مکتلااف بررس ای خااواض

،

د باکتریایی اسان هاا ،منااب تهیاه نهاا و ساویههاای

4درصااد ،تااگثیر باااکتریو اسااتاتی
اسااان

گیااه میکا

زیاره سابز پا

مزوفیاااال هااااوازی ،انتروباکتریاسااااه ،سااااودومونا
باااکتریهااای سرمادوساات و تولیدکننااده اسااید کتی

باکتریایی بهکار بارده شاده مایباشاد .بناابراین نتاای باه

و مکماار باار نگهااداری گوشاات مااره در شاارای

دساات مااده در مطالعااات ،مکتلااف و بعضاااع متفاااوت

و کپ ا

میباشد (.)8

یکچالی و طی دوازده روز نگهداری بررسی شد.
اثااارات اااد میکروبااای اساااان

زیاااره سااابز در

بهترین روش برای تهیاه اساان

ن تقطیار باا بکاار

مطالعااات مکتلفای ورده شااده اساات .باه طااوری کااه در

ب اساات .زیاارا در ایاان روش اجاازای اسااان

مطالعاااه حساااینی جزنااای و همکااااران ( )2118تاااگثیر

دستگاه  GC/massباا درصاد خلاوض باا و باه صاورت

ئروژینااوزا

مرغااوبتری اسااتکرا میگردنااد .در مطالعااه هااایالوی

مااورد بررساای قاارار گرفاات .در نتیجااه زیااره ساابز بااه

روغناای

اسااان

زیاره ساابز باار باااکتری سااودومونا

و همکاااران ( )2111نیزکااه ترکیبااات اسااان

باه وسایله
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شکل -3ارزیابی حسی نمونههای گوشت مرغ پخته بستهبندی شده با فیلم ژالتین % 4مغشته به غلظتهای محتلف اسانس زیره سبز

منیژه رضالو و همکاران
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زیااره ساابز را بااه روش  GC/MSمااورد ارزیااابی قاارار

پوشاااش ژ تاااین  4درصاااد را ماااان خاااوبی در برابااار

دادناااد ،میااازان کاااومین لدهیاااد  31/48درصاااد،

رطوبااات اعاااال نماااوده اناااد ( .)16در حاااالی کاااه

گامااااااترپینن  ،15/27بتااااااپینن  11/13درصاااااد و

نتونیوسااکی و همکاااران ( )2117از پوشااش ژ تیناای

پاراسااایمن  11/82درصااد و  -2کااارن -11 -ال 7/13

(21درصد) جهات حفاک رطوبات گوشات گااو ،جوجاه و

درصد گازارش شاده اسات .در ایان مطالعاه نیاز مشاابه

فیلااه ماااهی زاد اسااتفاده کردنااد ( .)17همچناین کااوی

مطالعااه مشااا
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اسااان

( )1314عماادهترین ترکیااب موجااود در

و همکااران ( )2118باه منظاور کااهش

E.coli O157:

روغنای زیاره ساابز ،کااومین لدهیاد بااه میاازان

H7در خیااار دریااایی از ژ تااین بااا دو غلظاات  6و1

 28/16درصاد و ساایر ترکیباات مهام شاامل بتاترپینیاال

( )mg/mLدر 12درجاااه ساااانتیگراد باااه مااادت  4روز

بوتاااااانوات ( ،)22/17بتااااااپینن ( 14/13درصاااااد) و

موفاااق باااه کااااهش  4/28و  4/17لاااو

بااااکتری

پاراسیمن ( 1/41درصد) بود (. )13

گردیدنااد .در مطالعااه کنااونی نیااز از غلظاات 4درصااد
از جملاه

ژ تااین در تهیااه فاایلم اسااتفاده شااده اساات ( .)11در

تفاوت درصاد اجازای متشاکله هار اساان

زیره سبز ماورد مطالعاه در ایان تحقیاق باا دیگار

بررساای انجااا شااده ،فاایلم ژ تااین عاماال مهماای در

تحقیقااات میتوانااد تحاات ت اگثیر فصاال برداشاات ،نحااوه

افازایش مانااادگاری محصااو ت گوشاتی شااده بااود ()11

کااردن ،ساان گیاااه ،منطقااه جغرافیااایی رشااد

و ممانعاات خااوب ن نساابت بااه اکس ایژن ،ساابب شااده

اسان
خشاا

گی ااه و ...باشااد .امااا در مقااا ت متعاادد مهاامتاارین جااز
اسان

بااود کااه بااه عنااوان عاماال ااد اکسااایش لیپیااد و بااه

زیاره سابز کاومین لدهیاد گازارش شاده اسات.

تعویااق انااداختن رشااد کپ هااا مطاارح باشااد ( .)21در

و همکاااران ( )2115بیااان شااد

ایاان مطالعااه نیااز ایاان خاصاایت ژ تااین تااا روز هفااتم

ترکیبات زیره سابز شاامل فناول ،پیانن ،لفاا ترپیناول،

مشاهده شد باه طاوری کاه تعاداد کپا

و مکمرهاا در

پی ژنین ،فالوونوئید باوده کاه عاالوه بار روماای خااض

روز نهاام در مقایسااه بااا روز صاافر نمایااانگر یاا

دارای خاصااایت اااد میکروبااای نیاااز میباشاااد .ایااان

افااازایش باااود .باااا توجاااه باااه اساااتاندارد شااامارش

ترکیبااات اغلااب از طریااق ایجاااد سااوراش در غشاااای

باااکتریهااای مزوفیاال هااوازی (مضااربی از )116فاایلم

سااالول باکتریهاااای گااار مابااات و تکریاااب غشاااا

ژ تااین 4درصااد بااه تنهااایی تااا روز نهاام نگهااداری

خااارجی بااااکتریهاااای گاار منفااای ،خاصااایت اااد

توانسته بود از فساد گوشت مره جلوگیری نماید.

در بررساای کااوبلی

لااو

میکروباای خااود را ازطریااق اخااتالل عماال در غشااای

فعالیت کام اد میکروبای محلااول ژ تینای بیشاتر

سیتوپالساامی ،اخااتالل در نیااروی محرکااه پروتااونی و

به علات وجاود زنجیاره الیگوپپتیادی حاصال از بکافات

انعقاد محتویات سلولی اعمال مینماید (.)14

ژ تااین ماایباشااد .در مطالعااه او و همکاااران ()2112

ژ تااااین مکلااااو ناااااهمگنی از پاااروتئینهاااای

نشااان دادنااد کاااه میااازان بااار باکتریااائی فیلااههااای

محلاااول در ب بااااا وزن مولکااااولی با ساااات و دارای

تیالپیاااا پوشاااش داده شاااده باااا ژ تااااین تفاااااوت

توانایی بسیار خاوب بارای تشاکیل فایلم مایباشاد ()15

معنااایداری باااا فیلاااههاااای بااادون پوشاااش هنگاااا

 .لااذا پتانساایل خااوب ژ تااین ن را بیشااتر بااه عنااوان

نگهااداری در یکچااال ندارنااد ( .)21در مطالعااه کلتااه

ماااده پوشااشدهنااده در محصاااو ت گوشاااتی

صااونا و همکاااران ( )1313نی از می اانگین شاامارش کل ای

مطاارح نمااوده اساات ( .)15،16در مطالعااات مکتلااف از

باااکتریهااا و باااکتریهااای سرمادوساات در بسااتهبناادی

فیلمهاای ژ تیناه باا درصادهای مکتلاف اساتفاده شاده

فاایلم ژ تااین 4درصااد باار روی ماااهی طاای  12روز

اساات بااه طااوری کااه نورحنااانی و همکاااران ()2112

مشااهده گردیاد کاه باا نتاای حاصال از

یاا

حدوداع  2لاو

مطالعه اثر فیلم ژالتین و اسانس زیره سبز ...

مطالعاااااه ماااااا مشاااااابهت دارد ( .)22اساااااتفاده از

گااار مابااات و گااار منفااای) را گااازارش نمودناااد.

افزودنیهااای طبیع ای ااد میکروب ای نظی ار اسااان هااای

پوشااشهااای پروتئینای نساابت باااه پلااایسااااکاریدها از

روغناای در فاایلم و یااا فاایلمهااای بااا پایااه ژ تیناای در

نظااااار ممانعاااااتکننااااادگی در برابااااار نفاااااو

بسااتهبناادی مااواد غااذایی بااا هااد افاازایش ماناادگاری

گازهااااای اکساااایژن و دی اکساایدکربن برتااری دارنااد

مااواد غااذایی افااق روشاانی را پ ایش رو دارد  .ب اه طااوری

( )26که این نیاز باا نتاای ایان پاژوهش همکاوانی دارد.

کااااه مااااارتو،ی و همکاااااران ( )2115از فیلمهااااای

در گوشاات خااا (رنااگ و بااو) و

گوشاات مااره پکتااه (رنااگ و بااو و ماازه) نشااانگر مصاار

اورگانو یاا مکلاوطی از نهاا در غلظاتهاای باین صافر و

گوشااات ماااره تاااا روز هفاااتم نگهاااداری در یکچاااال

 1/116 PPmاسااتفاده نمودنااد در بررساای خااواض ااد

میباشد .بهترین حالات فایلم ژ تاین 4درصاد (باا توجاه

میکروبااای بااااکتری گااار مابااات اساااتافیلوکوکو
اورئااو

رشااد بیشااتر و باااکتری گاار منف ای اشریشاایا

کااالی رشااد کمتااری داشااتند ( .)23نتااای مشااابهی
توساا

لپارسااالن و همکاااران ( )2116نیااز در مااورد

فیلمهااای ژ تااین غشااته بااه اسااان

روغناای باار

به بو و مازه اساان
درصااد اسااان

زیاره سابز) باه هماراه غلظات 1/6

زی اره ساابز و جهاات  7روز نگهااداری در

شرای یکچاالی توصایه مایشاود .کااربرد اساان

زیاره

سبز به دلیل گروههاای فعاال ترپنوئیادی و فنلای اثارات
نتی اکسایدانی فایلم ترکیبای مزباور را بهباود بکشایده

پرتقااال باار علی اه  5باااکتری غااذازاد بااا اسااتفاده از روش

است .بنابراین باا توجاه باه ایان نتاای کاه نشااندهناده

ژل دیفیوژن گار حاصال شاد کاه بیشاترین خصوصایت

کاااهش میکروباای همگااا بااا افاازایش غلظاات اسااان

د میکروبای مرباو باه اشریشایاکلی و ساپ

اورئاااو

اساتا

باااود ( . )24در مطالعاااه گاااومز و همکااااران

زی اره ساابز متعاادد و عااد تغیی ار خصوص ایات حس ای بااا
اعمااال تیمارهااای زمایش ای در گوشاات مااره در شاارای

( )2111کااه باار روی فیلمهااای ژ تااین غشااته باااه

یکچااالی بااود م ایتااوان نتیجااهگیری کاارد کااه اسااتفاده

صاورت گرفات مشااهده نمودناد

 1/6درصااد

اسان

روغنای میکا

توأمااان ژ تااین4درصااد همااراه بااا اسااان

که حاللیات فایلم ژ تینای افازایش یافتاه باود کاه ایان

زیااره ساابز ماایتوانااد تااا  7روز نگهااداری مااره را در

به دلیال اساتقرار تعامال باین پاروتئین و پلای فنلهاای

شاارای یکچااالی افاازایش دهااد و بنااابراین اسااتفاده از

بااوده اساات

زیاره ساابز باارای

اسااان

در مقایسااه بااا عااد کاااربرد اسااان

( .)25در مطالعااه کاووساای و همکاااران ()2113کااه از
فاایلم ژ تااین 11درصااد و اسااان

کاااروکرول اسااتفاده

ایان فایلم پروتئینای ژ تینااه-اسااان

افااازایش مااادت نگهاااداری ایااان محصاااول پیشااانهاد
میگردد.

نمودناد افاازایش خاصایت ااد باکتریاایی(هر دو باااکتری
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Summary
Chicken meat is one of the high-freshness foods and is capable of being kept in refrigerated conditions for 3 days. Four chicken slaughted the same day under sterile conditions and 24 samples of chicken
meat (fillet), 70 grams per sample, were prepared. The samples were immersed in 4% gelatin films with
three concentrations of essential oil of cumin (0.3.0.6.0.9) and 0% control group of essential oil of
cumin under refregrator conditions. Aerobic bacteria, Psychrophile bacteria, Anthrobacteriaceae, Pseudomonas and lactic acid bacteria, and organoleptic properties were studied in these groups during 0, 2,
4, 7 and 12 days. The results showed that with the increasing use of essential oil of cumin, the number
of enterobacteriacea, pseudomonas, lactic acid, mold and yeast, and total number of bacteria decreased;
and especially with concentrations of 0.6 and 0.9, decreasing was more significant. In the sensory evaluation of chicken's color and odor, the unpopularity was evident from the seventh day onwards. The
best 4% gelatin film (due to the smell and taste of cumin essential oil) is recommended at 0.6% cumin
essential oil and 7 days in refregrator conditions.
Keywords: Chicken Meat, refrigerator conditions, Gelatin, Cumin essential Oil

