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نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
جلد  ،17شماره  ،5آذر -دی  ،1400ص889- 903.

مقاله پژوهشی
بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو)  )Lactuca sativaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان
منبع طبیعی نیترت بر ویژگیهای سوسیس بستهبندی شده تحت خأل
زهرا یوسفی مجیر -1علیرضا رحمن -*2مریم

اوتادی3

تاریخ دریافت0911/10/10 :
تاریخ پذیرش0911/10/00 :

چکیده
با توجه به مخاطرات مصرف نگهدارندههای سنتزی مثل نیتریت و امالح آن در فرآرودههای گوشتی تالشهای برای کاهش این ماده در این محصوالت انجام
شده است .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگزینی بخشی از نیتریت در فرموالسیون سوسیس  55درصد بر اساس فرمول متداول یک واحد تولیدی
انجام شد .برای این منظور ،نمونهها با  021 ppmنیتریت و ترکیبی از پودر کاهو و رازیانه در قالب چهار تیمار شامل 01 ppm( T1 :نیتریت  01 ppm+پودر کاهو
و رازیانه) 01 ppm( T2 ،نیتریت  01 ppm+پودر کاهو و رازیانه) 01 ppm( T3 ،نیتریت  01 ppm+پودر کاهو و رازیانه) و  021 ppm( T4پودر کاهو و رازیانه)
و نمونه شاهد با  021 ppmنیتریت (بدون پودر کاهو و رازیانه) تولید شدند .ویژگیهای فیزیکو شیمایی ،میکروبی و حسی نمونههای تولیدی طی  01روز نگهداری
در دمای یخچالی بررسی شد .نتایج نشان داد که کمترین میزان  )5/22( pHدر تیمار  T1در روز  01مشاهده شد ( .)p<0.05کمترین میزان رطوبت ( 50/52درصد)
و خاکستر ( 2/30درصد) مربوط به تیمار شاهد در روز  01بود ( .)p<0.05اعمال سطوح  01 ،01 ،01و  021 ppmپودرکاهو و رازیانه در تیمارها بهترتیب کاهش
 00 ،01 ،02و  23درصد را در محتوی نیترات نمونهها را نشان داد ( .)p<0.05بیشترین و کمترین میزان عدد پراکسید بهترتیب با مقادیر 0/05 meq O2/Kg
مربوط به نمونه شاهد در روز  01و  1/0 meq O2/Kgمربوط به نمونه  T4در روز اول بود .در مورد شاخص تیوباربیتوریک اسید نیز بهترتیب بیشترین و کمترین
میزان مربوط به نمونه شاهد با مقدار  23 mg Malone Aldehyde /Kgدر روز  21و  05/20 mg Malone Aldehyde /Kgمربوط به نمونه  T4در روز
 01بود ( .)p<0.05میزان رشد باکتریها در تیمارهای حاوی پودر کاهو و رازیانه و نیتریت کمتر بود ولی بهطورکلی روند افزایشی در میزان بار میکروبی در تمامی
تیمارها طی  01روز نگهداری مشاهده شد ( ،)p<0.05درحالیکه در طی  01روز کلستریدیوم پرفرینجنس ،کلیفرم ،کپک و مخمر رشد نکرد ( .)P>0.05در ارزیابی
رنگسنجی تیمارها ،کمترین اندیس قرمزی (* )aدر تیمار  T4مشاهده شد .بیشترین و کمترین اندیس زردی (* )bبهترتیب مربوط به تیمار  T1و  T4و متغییرهای
مورد بررسی تأثیری بر پارامتر درخشندگی (* )Lنشان ندادند .نتایج ارزیابی حسی عدم تأثیر افزودن پودرکاهو و رازیانه به میزان  01 ppmپودر بر طعم و بوی
تیمارها و کاهش امتیاز عطر و بو در تیمارها را با افزایش پودرکاهو و رازیانه نشان داد .نتایج این پژوهش امکان جایگزینی موفق بخشی از نیتریت (حداقل ppm
 )01را با پودر ترکیبی کاهو و رازیانه را نشان داد.
واژههای کلیدی :پودر کاهو ،پودر رازیانه ،سوسیس ،نیتریت

مقدمه

21

نیترات و نیتریت عملکردهای مهمی در تولید محصوالتی گوشتی
دارند ،این مواد بهعنوان ماده افزودنی (عملآوری نمکی )0بهمنظور حفظ
قرمزی گوشت و فعالیت ضدمیکروبی آنها در برابر انواع باکتریها
بهویژه کلستریدیوم بوتولینیوم و تولید سموم آن استفاده میشود؛ باید
توجه داشت افزودن آنها به دلیل خطرات سالمتی برای انسان و محیط
زیست در دوزهای باال بسیار محدود است ( Perea-Sanz et al.,
 .)2019همچنین ،تولید نیتروزآمینها در محصوالت گوشتی با واکنش
 0و  -2بهترتیب دانشجوی کارشناسیارشد و استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی،
واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -0دانشیار ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران،
ایران.

بین عوامل نیتروژنکننده ،مشتق شده از نیتریت و آمینهای ثانویه،
حاصل از تخریب پروتئین و لیپیدها ،به دلیل ماهیت سرطانزایی
نگرانیهای را ایجاد کرده است؛ بنابراین ،ارائه فرآوردههای گوشتی
سالمتر از لحاظ میزان افزودنیهای مثل نیترات و نیتریت مورد تقاضای
مصرف کننده است ( )Perea-Sanz et al., 2018و در نتیجه
پژوهشهایی بر جایگزینی نیترات و نیتریت با استفاده از میوهها و
ادویهها متمرکز شده است .سبزیجات بهطور طبیعی به دلیل دارا بودن
ترکیبات مغذی مانند بتاکاروتن ،ویتامینها (از جمله ویتامینهای  Aو
(* -نویسنده مسئول)Email: alireza_rahman@yahoo.com :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i5.86477
3 Curing Salt

098

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،17شماره ،5آذر -دی 1400

 )Eو آنتیاکسیدانها در پیشگیری از بسیاری از سرطانها موثر هستند،
عالوه بر این مطالعات نشان داده محدوده گسترده از نیترات در
سبزیجات وجود دارد یعنی حدود  11درصد از نیترات موجود در رژیم
غذایی از منبع سبزیجات ،میوهها تامین میشود .در میان سبزیجات
کرفس ،کاهو ،چغندر و اسفناج میزان باالیی نیترات دارند ( Hord et
 .)al., 2017; Gassara et al., 2016از طرفی برای تقویت اثر نیترات
در فرموالسیون از ترکیبات احیاءکننده مختلف (مانند آسکوربات سدیم
و اریتروبات سدیم) در فرآوردههای گوشتی استفاده میشود (خالقی و
همکاران .)0000 ،مطالعات متعدد داخل و خارج کشور استفاده
جایگزینی موفق ادویه و سبزیجات را با نیترات در فرآرودههای گوشتی
را نشان داده است .ملکی کهکی و همکاران ( )0000نشان دادند
جایگزینی نیترات با  01درصد عصاره کرفس از نظر شاخص قرمزی
مطلوبترین نمونه بود و از لحاظ طعم تفاوت معناداری با نمونه شاهد
نداشت Ozaki.وهمکاران ( )2121نشان دادند افزودن 0درصد پودر
عصاره تربچه اکسایش لیپیدها را در سوسیس تخمیری کاهش داد و
جایگزین مناسبی برای نیتریت در این محصوالت بود .همچنین
 Hwangو همکاران ( ،)2101نشان دادند پودر عصاره سبزیجات
(اسفناج ،کاهو ،چغندر و کرفس) پتانسیل استفاده بهعنوان جایگزین
طبیعی نیتریت در سویس پخته را دارند .با توجه به تأیید سازمان غذا و
دارو آمریکا در رابطه با تولید محصوالت حاوی نیترات و نیتریت طبیعی،
هدف از این پژوهش امکان حذف نیتریت در فرموالسیون سوسیسهای
بستهبندی تحت خالء با استفاده از پودر کاهو و رازیانه است.

مواد و روشها
کاهو از مزرعه پژوهشکده دانشکده کشاورزی کرج ،دانههای رازیانه
از پژوهشکده گیاهان دارویی همدان ،نشاسته ذرت (گلوکز ،ایران)،
روغن مایع آفنتابگردان (نازگل ،ایران) ،شیر خشک (مانا ،ایران)،

نیتریت ( ،BFSآلمان) و مواد الزم برای آزمایشها از شرکت
آلمان تهیه شدند.

Merck

تهیه پودر کاهو و رازیانه

بعد از تهیه و شستشو و ضدعفونی کردن برگهای کاهو در آون
(شیماز ،ایران) با دمای  01درجه سانتیگراد به مدت  52ساعت خشک،
توسط آسیاب برقی ( ،IKAآلمان) پودر شدند .دانههای رازیانه نیز بعد
از جداسازی ناخالصها توسط آسیاب برقی پودر شدند ( Riyad et al.,
.)2018
تهیه سوسیسهای کوکتل

فرمول سوسیسهای تولیدی بر اساس فرموالسیون ارائه شده
توسط کارخانه فرآرودههای گوشتی پاک تلیسه ( )212انجام شد.
بهمنظور تهیه کوکتلها ،ابتدا گوشت با  0/0یخ فرموالسیون درون
دستگاه مینیکاتر ( ،Laskaاتریشی) با دمای صفر درجه سانتیگراد
ریخته ،خُرد و مخلوط شدند ( 0 minبا دور  0511 rpmشروع و 0111
خاتمه)؛ سپس نیتریت و پودرکاهو و رازیانه مطابق با جدول  0به آن
اضافه شدند ،بعد از آن مابقی مواد اولیه به مخلوط حاصل افزوده و کامالً
مخلوط شدند .پس از چند دقیقه کاتریزاسیون روغن ،مواد پرکننده و
مابقی یخ به کاتر افزوده و به مدت  3تا  5دقیقه کاتریزاسیون ادامه
یافت .بالفاصله بعد از اتمام کاتریزاسیون خمیر ترکیبی هموژن شده
درون پوششهای پلیآمیدی  5الیه نفوذناپذیر نسبت به آب و با استفاده
از دستگاه فیلر ( ،Talsaاسپانیا) پُر شد .بعد از پُر کردن ،کوکتلها با
بخاردر دمای  11درجه سانتیگراد به مدت  0ساعت (تا رسیدن دمای
مرکز کوکتلها به ℃  ،) 22حرارت داده شدند .سپس با دوش آب سرد
محصول تا ℃  01خنک پس به سردخانه ℃  3انتقال داده شدند (ملکی
کهکی و همکاران.)0000 ،

جدول  -1فرموالسیون تیمارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر
تیمار
Control
T1
T2
T3
T4

گوشت

%55
%55
%55
%55
%55

روغن

%00
%00
%00
%00
%00

آب و یخ

%01
%01
%01
%01
%01

اندازهگیری pH

نیتریت سدیم

021ppm
01 ppm
01 ppm
01ppm
 ppmصفر

ترکیب پودر کاهو و رازیانه

 Ppmصفر
01ppm
01 ppm
01 ppm
021ppm

اندازهگیری میزان خاکستر

ابتدا نمونهها با نسبت  0به  0با آب مقطر مخلوط و سپس
نمونهها با pHمتر ( ،Martiniایتالیا) اندازهگیری و ثبت شد (استاندارد
ملی ایران شماره .)0010 ،0121
pH

مقدار  2 gاز نمونه همگن توزین و درون کوره الکتریکی (،SAT
ایران) با دمای ℃  551تا ظهور خاکستر سفید رنگ قرار داده شد .میزان
خاکستر از فرمول زیر محاسبه و گزارش شد (استاندارد ملی ایران شماره
.)0010 ،233

یوسفی مجیر و همکاران  /بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو ( )sativa Lactucaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان 098 ...
0−𝑚2
 = 𝑚𝑚0−𝑚1درصد خاکستر
× 011

() 0

که در آن =m0 :وزن بوته خالی بر حسب گرم =m1 ،وزن بوته
حاوی نمونه بر حسب گرم =m2 ،وزن بوته حاوی خاکستر برحسب گرم.
اندازهگیری میزان رطوبت

ابتدا  5 gاز نمونه همگن توزین و درون پلیت شیشهای که قبالً در
آون با دمای ℃  001به وزن ثابت رسیده و خنک شده ،ریخته شد سپس
 5 mlمیلیلیتر الکل اتیلیک به ظرف اضافه و بهطور کامل اختالط
انجام شد .سپس پلیت روی بن ماری (شیماز ،SHWBT 4 ،ایران) با
دمای ℃  11-01تا تبخیر کامل الکل قرار داده شد .در نهایت پلیت
مجدداً درون آون با دمای ℃  001به مدت  2ساعت قرار داده شد .میزان
رطوبت از فرمول زیر محاسبه و گزارش شد (استاندارد ملی ایران شماره
.)0012 ،235
𝑚1−𝑚2
 = 𝑚1−𝑚0 × 011درصد رطوبت
() 2
که در آن =m0 :وزن پلیت خالی بر حسب گرم =m1 ،وزن پلیت
حاوی نمونه قبل از خشک کردن بر حسب گرم =m2 ،وزن پلیت حاوی
نمونه بعد از خشک کردن برحسب گرم.
اندازهگیری میزان نیتریت باقیمانده

 01گرم از نمونه همگن به ارلن مایر منتقل شد؛  5 mlمحلول
بوراکس اشباع و  011 mlآب مقطر با دمای حداقل ℃  21به آن افزوده
شد .پس از رسیدن دمای محلول به دمای اتاق 2 ml ،محلول فروسیانور
پتاسیم و  2 mlمحلول استات روی به آن افزوده و بهخوبی مخلوط
شدند .محلول بهدست آمده درون بالن ژوژه  211 mlبا آب مقطر رقیق
شد .پس از  01 minمحلول روئی با کاغذ صافی چیندار صاف شد.
سپس  01 mlمحلول صاف شده با  01 mlسولفانیل آمید و سپس ml
 0کلریک اسید غلیظ کامالً مخلوط و به مدت  01-0 minدر دمای
اتاق در محیط تاریک نگهداری شد .نهایتاً محلول تا  011 mlبا آب
مقطر رقیق شد .جذب محلول در اسپکتوفتومتر (،2100 ،Unicorn
آمریکا) در طول موج  501 nmقرائت شد .مقدار نیتریت بر حسب میلی-
گرم نیتریت سدیم در کیلوگرم از فرمول زیر محاسبه و گزارش شد
(استاندارد ملی ایران شماره .)0025 ،020
2000
× NaNo2 = C
() 0
𝑣𝑚.

اندازهگیری میزان تیوباربیتوریک اسید

آمادهسازی نمونه مطابق استاندارد ملی ایران شماره )0020( 0220
انجام شد 51 mg .از روغن استخراج شده نمونه داخل بالن حجمی
 25 mlوزن و سپس درون محلول  -0بوناتل حل و با همین محلول
به حجم رسید 5 ml .از محلول نمونه به یک لوله آزمایش خشک منتقل
شد و سپس  5 mlمحلول واکنشگر تیوباربیتوریک اسید به آن افزوده
شد .درب لوله آزمایش بسته و محتویات آن کامالً با یکدیگر مخلوط
شدند .لوله آزمایش درون حمام آب (شیماز ،ایران) ℃  05به مدت 021
دقیقه قرار داده شد .سپس با قرار دادن لوله زیر شیرآب تا رسیدن به
دمای محیط خنک شد .میزان جذب نمونه در اسپکتوفتومتر با طول
موج  501 nmقرائت شد و میزان تیوباربیتوریک اسید بر اساس فرمول
زیر محاسبه و گزارش شد (استاندارد ملی ایران شماره .)0010 ،01303
)𝐵50 ×(𝐴−
= TBA
× 100
()3
𝑚
که در آن =A :میزان جذب محلول آزمایش =B ،میزان جذب
محلول آزمایش =m ،جرم نمونه بر حسب گرم.
اندازهگیری میزان پراکسید

 0 mgاز نمونه آمادهسازی شده مطابق استاندارد )0020( 0220
درون ارلن مایر توزین و پس از بستن درب آن بهمنظور آب شدن چربی
در حمام آب ℃  01به مدت  0 minحرارت داده شد .سپس 01 ml
محلول استیک اسید -کلروفورم به آن افزوده و  0 minتکان داده شد
تا چربی بهطور کامل در آن حل شود .نمونه تحت شرایط خالء ،با کاغذ
صافی واتمن ،صاف و تصفیه شد .در نهایت  1/5 mlیدید پتاسیم اشباع
به محلول صاف شده افزوده و با محلول تیوسولفات سدیم  1/10 Nتیتر
شد .عدد پراکسید برحسب میلیاکی واالن گرم اکسیژن فعال در هر
کیلوگرم با استفاده از فرمول ذیل محاسبه و گزارش شد (استاندارد ملی
ایران شماره .)0000 ،00002
𝑓)( 𝑉−𝑉0) 𝑐 (𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂3
= PV
()5
𝑚
که در آن =c (Na2S2O3) :غلظت محلول تیوسولفات پتاسیم بر
حسب مول بر لیتر =f ،ضریب محلول تیوسولفات پتاسیم  1/10نرمال،
 =Vحجم محلول تیو سولفات پتاسیم  1/10نرمال برای نمونه،
 =V0حجم محلول تیو سولفات پتاسیم  1/10نرمال برای شاهد.
اندازهگیری رنگ

که در آن =m :مقدار نمونه حسب گرم =v ،حجم محلول صاف
شده بر حسب میلیلیتر =C ،غلظت نیتریت سدیم بر حسب میکروگرم
در میلیلیتر

شدت رنگ تیمارها با دستگاه هانتر لب ( ،M.A.H.3000آمریکا)
اندازهگیری شد .دستگاه توسط یک صفحه سفید کالیبره شد
( .)b*=5.18 ، a*= -1.29 ،L*= 90.26مقادیر بیان شده به صورت
*( Lروشنایی)( a* ،قرمزی) و *( bزردی) از پنج ناحیه برش مختلف
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سوسیس بهدست آمد .اختالف رنگ کلی ( )∆Eبین روزهای صفر و 01
برای هریک از نمونهها از فرمول زیر محاسبه و گزارش شد
(.)Rojsuntornkitti et al., 2010
2
∆E = √ (L30 – L0) + (a30 - a0)2 + (b30 - b0)2
() 0

شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 20بررسی شدند ،همچنین در
صورت معنیدار بودن اثرات مورد بررسی در جدول تجزیه واریانس ،با
سطح احتمال خطا 1/15درصد انجام شد.

نتایج و بحث

آزمونهای میکروبی

این آزمونها شامل بار میکروبی کل مطابق استانداد ملی ایران
شماره  ،)0020( 5222شمارش کپک و مخمر مطابق استانداد ملی ایران
شماره  ،)0012( 01100آزمون کلیفرم مطابق استانداد ملی ایران شماره
 )0012( 00000و آزمون کلستریدیوم پرفرنجس مطابق استانداد ملی
ایران شماره  )0015( 2002انجام شد.
آزمون ارزیابی حسی

℃

ابتدا نمونهها در روغن  011به مدت  3 minسرخ شدند و سپس
به قطعات یکسان ( )0 cmبریده و توسط  01نفر ارزیاب از طریق آزمون
ترجیحی (تست هدونیک  5نقطهای) از لحاظ طعم ،رنگ ،بافت ،مزه و
قابلیت پذیرش در روزهای  21 ،01 ،0و  01تولید با یکدیگر مقایسه
شدند (.)Cierach et al., 2009
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تعداد کل تیمارها در این تحقیق  5عدد در نظر گرفته شد .نتایج
سه تکرار حاصل از آزمونهای شیمیایی روی نمونههای مختلف تولید

با توسعه زندگی مدرن ،مصرف فرآوردههای گوشتی مانند سوسیس
وکالباس در بین مردم رواج یافته است .این فرآوردهها عالوه بر گوشت،
بهعنوان منبع تغذیهای مهم انسانی ،حاوی چربی ،اسیدهای چرب اشباع،
نمکهای کلرید و سدیم نیتریت هستند .نیترات بهطور خاص نیتریت
ویژگیهای متمایزی را در سالمسازی گوشت از جمله ایجاد رنگ
صورتی که نشاندهنده کیفیت محصول گوشتی پخته شده و مورد نظر
مصرف کننده است ،مهار اکسیداسیون چربی ،ایجاد طعم مطلوب و از
همه مهمتر خاصیت ضدمیکروبی مخصوصاً علیه باکتری کلستریدیوم
بوتولینیوم ایفاء میکنند ( .)Riyad et al., 2018علیرغم تمام خواص
مورد نظر ،به دلیل واکنش نیتریت با آمینهای ثانویه و اسیدهای امینه
در پروتئینهای عضالنی و احتمال تشکیل نیتروزآمینهای سرطانزا،
استفاده از آن از لحاظ ایمنی مورد تردید قرارگرفته است .در این تحقیق
از ترکیب پودر کاهو و رازیانه بهعنوان جایگزین طبیعی نیترات در
فرموالسیون سوسیس و بررسی ویژگیهای تیمارها صورت گرفت.
جدول  2ارزیابی ویژگی شیمیایی پودر کاهو و رازیانه قبل از اضافه
کردن به فرموالسیون سوسیسها را نشان میدهد.

جدول  -2نتایج ترکیبات تقریبی و  pHپودر کاهو و رازیانه
ماده

رطوبت
(درصد)

pH

خاکستر
(درصد)

نیترات
()ppm

نیتریت
()ppm

پودر کاهو

00/00
00/00

5/20
5/01

3/0
0/50

0212
0111

0/00
2/53

پودر رازیانه

بررسی روند تغییرات  pHدر تیمارها

 pHماده غذایی در ارتباط با واکنشهای شیمیایی و میکروبی درون
آن است که کاهش کیفیت ماده غذایی را به دنبال دارند .تأثیر معنادار
( )p<0.05پودرکاهو و رازیانه بر  pHتیمارها در شکل  0مشهود است.
 pHنمونه شاهد نسبت به سایر تیمارها باالتر بود؛ بهطورکلی ،کاهش
 pHطی  01روز نگهداری در تمامی تیمارها مشاهده شد .افزودن
ترکیبات با  pHپایین ،کاهش  pHرا به دنبال دارد اما به دلیل خاصیت
بافری گوشت ،به علت حضور ترکیبات پروتئینی مختلف ،تغییرات pH
زیاد نیست .بنابراین ،کاهش  pHمیتواند در ارتباط با بقاء و رشد آهسته
باکتریهای تولیدکننده الکتیک اسید در طول و بعد از تولید محصول

باشد ( .)Riyad et al., 2018نتایج  Sindelarو همکاران ()2112
نشان داده است که مقدار  pHوابسته به نیتریت شکل گرفته در پودر
عصاره است و این روند کاهشی  pHدر اثر تولید الکتیک اسید از
متابولیسم باکتریها از رشد کلیفرمها جلوگیری کرده و افزایش
ماندگاری محصول را به دنبال دارددر این راستا Sindelar ،و همکاران
( )2112نشان دادند که  pHگوشت بعد از افزودن پودر گیاه کاهش
یافت Sucu .و همکاران ( )2101نیز نشان دادند افزودنی های بر پایه
سبزیجات از جمله پودر کرفس ،تره فرنگی منجر به کاهش pH
محصوالت گوشتی شد.

یوسفی مجیر و همکاران  /بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو ( )sativa Lactucaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان 098 ...
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روز 30

روز صفر

روز 10

a
b b

bc

b

b

6.8

a

a

a a

a b
c c

d

6.4

pH

c c

6.6

6.2

e e e
6
5.8
5.6
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T4
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control

تیمارهای تحقیق
شکل  -1بررسی روند تغییرات  pHنمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

افزایش خاکستر تیمارها را به دنبال داشت .خاکستر موجود در فرآورده-
های گوشتی بازگو کننده نوع مواد بهکار رفته در فرآیند تولید این
محصوالت است باالتر بودن میزان خاکستر در فرآورده نشاندهنده
افزایش بیش از حد مجاز پرکنندههای گیاهی در فرموالسیون است .به
دلیل منشاء گیاهی این افزودنیها و محتوی باالی مواد معدنی در گروه
سبزیجات ،مقدار خاکستر افزایش نشان داد (.)Nielsen et al., 2010
Jinو همکاران ( )2103نشان دادند افزودن پودر جغندر بهعنوان
جایگزین نیترات در سوسیس گوشت خوک افزایش خاکستر این فرآورده
را نسبت به نمونه شاهد داشت.

بررسی روند تغییرات خاکستر در تیمارها

خاکستر محصوالت گوشتی بهعنوان ماده غیرمعدنی باقیمانده بعد
از سوختن نمونه در حضور هوا و فشار اتمسفر تعریف میگردد .این
ترکیب از مواد معدنی نمونه به شکل اکسید ،سولفات ،سیلیکات و کلرید
تشکیل شده است که نسبت آن به ترکیب اولیه نمونه و شرایط اشباع
بستگی دارد ( .)Kayisoglu et al., 2003مطابق استاندارد ملی ایران
شماره  2010بیشینه میزان خاکستر سوسیس (محتوی باالتر  51درصد
گوشت) برابر 2/5درصد است .شکل  2میزان تغییرات خاکستر در نمونه
شاهد و تیمارها را نشان میدهد؛ مطابق نتایج میزان خاکستر تمامی
تیمارها در محدوده استاندارد قرار داشتند و افزودن پودر کاهو و رازیانه
روز 30

a a

a

روز 10

a a

2.52

b b

b

2.5

bc
d

c

d

c

2.48

d d
f f

e e

2.46
2.44
2.42
2.4
2.38
2.36

T4

T3

T2

T1

control

تیمارهای تحقیق
شکل  -2بررسی روند تغییرات خاکستر نمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

( )%خاکستر

a

روز 20

روز صفر

2.54
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داد که با تسهیل از دست دادن رطوبت کاهش وزن بیشتر و فعالیت آبی
کمتر در این تیمارها قابل توجیه است ( ،)Ozaki et al.,2020از طرفی
افزودن ترکیب پودر کاهو افزایش جزئی رطوبت محصول را به دلیل
مخلوط شدن با آب برای وارد کردن به فرموالسیون تیمارها را نشان
داد؛ زیرا افزایش فیبر (پودر کاهو) افزوده شده به تیمارها ،میزان آب
افزوده شده به فرموالسیون افزایش یافت .در این رابطه خالقی و حسینی
( )0000نیز کاهش میزان رطوبت در سوسیسهای تیمار شده با تفاله
پودرگوجه فرنگی را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند Ozaki .و
همکاران ( )2121نیز نشان دادند افزودن پودر عصاره تربچه و چغندر
بهعنوان جایگزین نیتریت،کاهش محتوی رطوبتی را در سوسیسهای
تخمیری به دنبال داشت.

بررسی روند تغییرات رطوبت در تیمارها

شکل  0روند تغییرات رطوبت تیمارها را نشان میدهد .همانطورکه
مشخص است اختالف معناداری ( )p<0.05در رطوبت نمونههای تیمار
شده با پودر کاهو و رازیانه مشاهده شد .باال بودن میزان رطوبت یک
فرآورده گوشتی بیانگر این واقعیت است که تا حدودی آب جایگزین
عناصر مغذی اساسی در این فرآوردهها شده است بیشترین میزان
رطوبت مربوط به تیمار  ppm 01( T2پودر کاهو و رازیانه) با میانگین
 %50/02و کمترین میزان رطوبت مربوط به تیمار شاهد ( %50/52در
روز  )01بود .از آنجا که آب در هنگام خشک شدن با توجه به شرایط
رطوبت نسبی تبخیر میشود ،کاهش رطوبت (از دست دادن وزن)
سوسیسها مطابق انتظار بود؛ رطوبت کمتر در محصوالت با
فرموالسیون عصاره را میتوان با محتوی باالی فیبر در عصاره توضیح
روز 30

روز 10

روز 20

روز صفر

b
b

b

c

a

ab

b

b

b

b

b

T1

c

59
58

cd

( )%رطوبت

bc

b

a a

a

60

57

d

56
55
54
T4

T3

T1

T2

control

تیمارهای تحقیق
شکل  -3بررسی روند تغییرات رطوبت نمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

بررسی روند میزان نیتریت باقیمانده در تیمارها

افزودنیهای نیترات و نیتریت سدیم از دیرباز در صنایع غذایی
بهعنوان تثبیت رنگ قرمز گوشت و جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم-
های عامل فساد و نیز ایجاد طعم مطلوب استفاده میشوند.از آنجائیکه
کاربرد اصلی این مواد جلوگیری از رشد کلستردیوم بوتولینیوم است،
میزان غلظت نیتریت باقیمانده در محصوالت عملآوری شده حائز
اهمیـت است ،زیرا زمان ماندگاری محصول تا حد زیادی به این ماده
نگهدارنده بستگی دارد ( Dineen et al., 2000; Borchert et
 .)al.,1998میزان نیتریت بـاقیمانده خصوصیاتی مثل رنگ و خواص
حسی و عطر و طعم محصول را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (سیفی
نوفرستی و همکاران .)0000 ،در ایران حد مجاز نیتریت و نیترات در
فرآوردههای گوشتی بهترتیب  021و 511 ppmتعیین شده است

(استاندارد ملی ایران شماره  .)0013 ،2010شکل  3میزان نیتریت
باقیمانده در تیمارها را طی  01روز نگهداری نشان میدهد .باالترین
میزان نیتریت مربوط به نمونه شاهد بود ( )p<0.05و اعمال سطوح ،01
 01 ،01و  021 ppmپودر کاهو و رازیانه بهترتیب کاهش 00 ،01 ،02
و  %23را نشان داد .در تیمار  021 ppm( T4پودر کاهو و رازیانه) مقدار
نیتریت بهطور کامل با ترکیب پودر کاهو و رازیانه جایگزین شده است
و حاوی کمترین میزان نیتریت بود ( .)p<0.05برخی از محققین،
محتوی میزان نتیترات باقیمانده در محصوالت فرآوری شده مثل
پختن ،گرم کردن ،دودی کردن و بستهبندی شده را وابسته به دو فاکتور
دما و زمان نگهداری معرفی کردند ( Ahn et al., 2002; Jantawat
 .)et al., 1993میزان محتوی نیتریت در حین تولید به مقدار نیتریت
ورودی بستگی دارد با این حال ،مقدار نیتریت در هنگام استفاده از

یوسفی مجیر و همکاران  /بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو ( )sativa Lactucaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان 098 ...

عصاره گیاهی در فرموالسیون مشخص نیست و نرخ تبدیل نیترات به
نیتریت طی تخمیر در محتوی نیتریت عصاره گیاهی موثر است ( Riad
 .)et al., 2018; Hwang et al., 2018بهطور کلی مقدار نیتریت پس
از تولید و طی زمان نگهداری افزایش پیدا میکند ،که نشاندهنده
نیتریت در پودر کاهو و رازیانه است (.)Sebranek and Bacus, 2007
Jinو همکاران ( ،)2103افزودن پودر چغندر افزایش نیتریت باقی مانده
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در سویس گوشت خوک را به دلیل محتوی نیتریت خود چغندر قند را
در طول دروه نگهداری نشان دادند Doolaege .و همکاران ()2102
نشان دادند که افزودن عصاره رزماری کاهش نیترات باقیمانده در پاته
جگر را به همراه داشت و افزایش درصد عصاره کاهش بیشتر نیترات را
به همراه داشت Tahmouzi .و همکاران ( )2102نیز کاهش نیترات را
با افزایش میزان چغندر در سوسیس را گزارش دادند.
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شکل  -4بررسی میزان نیتریت باقیمانده نمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

بررسی روند تغییرات پراکسید در تیمارها

پراکسید یا اکسیژن فعال محصول اولیه اکسیداسیون و محصوالتی
ناپایدار بوده که در اثر تجزیه شدن به ترکیبات مختلف بوی نامطلوب و
حالت بیاتی در محصوالت را بهوجود میآوردند (.)Teye et al., 2011
مقایسه میانگین پراکسید تیمارها در شکل  5نشان داده شده است.
افزایش پودر کاهو و رازیانه ،کاهش بیشتر عدد پراکسید را نشان داد
( .)p<0.05با حذف کامل نیترات از روند کاهشی عدد پراکسید اندکی
کاسته شد که احتماالً به دلیل محتوی آنتی اکسیدانهای طبیعی در
درصد باالی پودر کاهو است با توجه به عدد پراکسید 25 meq O2/kg
قابل قبول در برای مواد غذایی مانند سوسیس (،)Sallam et al., 2004
نتایج نشان داد تمام نمونههای مورد آزمایش تا پایان روز  01از عدد
پراکسید مورد قبول پایینتر بودند .پایینتر از حد بودن عدد پراکسید
تمام نمونهها تا پایان زمان نگهداری به علت طوالنی شدن دوره
اکسیداسیون و کاهش تشکیل هیدرپراکسیدها و حضور آنتیاکسیدان-
هاست ( Roby .)Gotoh and Wada, 2006و همکاران ( ،)2100طی
بررسی فعالیتهای آنتیاکسیدانی گیاه رازیانه و بابونه شاهد کاهش
مقدار اندیس پراکسید بودند که با محتوای فنلی باالی این دوگیاه ارتباط
داشت Sriket .و همکاران ( )2121نیز کاهش تشکیل هیدروپراکسیدها

را در طی افزودن عصاره پودر ریحان شیرین به سوسیس خوک طی
 20روز نگهداری در دمای یخچالی نسبت به نمونه شاهد را نشان دادند.
بررسی روند تغییرات تیوباربیتوریک اسید در تیمارها

شاخص تیوباربیتوریک اسید میزان محصوالت ثانویه اکسیداسیون
بهویژه آلدئیدها را نشان میدهد .نتایج معنادار اثر متقابل پودر کاهو و
رازیانه و زمان نگهداری را بر تغییرات  TBAطی  01روز نگهداری در
شکل  0نشان داده شده است ( .)p<0.05کاهش  31 ،00 ،00و %02
میزان تیوباربیتوریک بهترتیب با اعمال  01 ،01 ،01و  021 ppmپودر
کاهو و رازیانه مشاهده شد .این کاهش در بعضی از روزهای نگهداری
ممکن است به دلیل کاهش هیدروپراکسیدها و واکنش بین مالون
آلدهید با پروتئینها ،اسیدهای آمینه و گلیکوژن باشد که باعث کاهش
مقادیر مالون آلدهید میشود ( .)Gomes et al. 2003در روز  21میزان
 TBAدر تمامی تیمارها افزایش و سپس کاهش یافت که علت آن
تجزیه و پلیمراسیون مالون آلدئید میباشد (.)Vossen et al., 2012
مطابق تحقیقات  Jebeli Javanو همکاران ( )2103حداکثر میزان قابل
قبول تیوباربتیورک اسید در فرآوردههای گوشتی
 211 mg Malone Aldehyde /Kgمعرفی شده است .نتایج نشان
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داد در هیچکدام از گروههای آزمایش نگهداری شده ،عدد تیوباربیتوریک
اسید ،بیشتر از حد مجاز گفته شده توسط محققین فوق نبود .در پژوهش
 Khaleghiو همکاران ( ،)2100طی جایگزینی نیتریت در سوسیس با
زرشک سیاه کاهش  TBAاز روز  0تا  20مشاهده شدGeorgantelis .
و همکاران ( )2112نیز گزارش کردند که افزودن پودر ترکیبی عصاره
روز 20

روز 30

روز 10

زماری و کیتوزان باالترین خاصیت آنتیاکسیدانی را نشان داد بهطوریکه
بیشترین میزان مالون آلدئید در سوسیس گوشت خوک نگهداری شده
در یخچال طی  05روز مشاهده شد و بعد از آن (طی  21روز نگهداری)
کاهش نشان داد.

روز صفر

1.4

ab
e

f

cd

d d

e

c
d

f

d
fg

g

0.8
0.6

h

hi

i

b

cd

fg

1

0.4

پراکسید (میلی گرم اکسیژن /کیلوگرم)

a

1.2

0.2
0
T4

T2

T3

control

T1

تیمارهای تحقیق
شکل  -5بررسی تغییرات عدد پراکسید نمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

روز 30

روز 10

a
b

f
i

j

k
l

f

h

h

i

c
d

e

f

70
60
50

g g

40

k

30

l

m

20
10
0
T4

T3

T1

T2

control

میزان تیوباربیتوریک اسید(میلی گرم مالون آلدئید /کیلوگرم)

روز 20

روز صفر

80

تیمارهای تحقیق
شکل  -5بررسی میزان تیوباربیتوریک اسید باقیمانده نمونههای سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه

آزمون میکروبی در تیمارها

جدول  0نتایج شاخصهای میکروبی در تیمارها را نشان میدهد.
در تمامی نمونهها زمان نگهداری اثر معنیداری بر بار میکروبی

محصوالت داشته است .میزان رشد باکتریها در تیمارهای حاوی پودر
کاهو و رازیانه و نیتریت کمتر بود که احتماالً به دلیل  pHپایینتر این
تیمارها در مقایسه با سایر تیمارهاست .بهطور کلی روند افزایشی در

یوسفی مجیر و همکاران  /بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو ( )sativa Lactucaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان 098 ...

میزان بار میکروبی در تمامی تیمارها طی  01روز نگهداری مشاهده
شد .بیشینه حد مجاز شمارش کلی میکروارگانیسمها در یک گرم
سوسیس  015 cfu/gاست که در تمامی تیمارها زمان نگهداری اثر

معنیداری بر رشد باکتریها نشان داده است (استاندارد ملی ایران شماره
.)0013 ،2010

جدول  -3نتایج آزمون میکروبی در سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه طی  33روز نگهداری
بار میکروبی کل کپک و مخمر کلستریدیوم کلیفرم
روز
تیمار
2
k
Neg
Neg
<10
01×01
صفر
Control
T1

T2

T3

T4

01
21
01
صفر
01
21
01
صفر
01
21
01
صفر
01
21
01
صفر
01
21
01

05×012j
20/00×012h
21/00×012h
01/00×012k
00/05×012i
20/00×012h
20/02×012h
05/00×012j
22×012f
02/00×012e
31×012de
21×012h
01/00×012e
52×012d
05/00×012c
23/10×012g
00/00×012e
21×012 b
10/00×012a

همانطورکه از مطالعات پیشین مشخص است ،غلظت نیتریت باقی
مانده بر رشد باکتریها موثر است همانطورکه مشخص است در نمونه
شاهد که میزان نیتریت  021ppmاست ،بیشترین مقاومت به رشد
باکتریها مشاهده شد .موالنژاد و همکاران ( )0005با بررسی کیتوزان
بهعنوان جایگزین طبیعی نیتریت سدیم روند افزایشی شمارش کلی
میکروارگانیسمها را طی  01روز نگهداری محصول نشان دادند .سیفی
نوفرستی و همکاران ( )0000افزایش بار میکروبی سوسیسهای تیمار
شده با اسکوربیک اسید بهعنوان جایگزین طبیعی نیترات را در روز 20
نگهداری نشان دادند .با توجه به نتایج بهدست آمده در طی  01روز
کلستریدیوم پرفرینجنس ،کپک و مخمر رشد نکرد ،حتی با حذف کامل
نیتریت در تیمار  T4نیز کلستریدیوم رشد نکرد .مطابق استاندارد ملی
ایران شماره  )0013( 2010حدود قابل قبول کلستریدیوم پرفرینجنس،
کپک و مخمر در یک گرم سوسیس بهترتیب بیشینه  51و  011کلنی

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

<10

Neg

Neg

است که عدم رشد باکتریهای مذکور احتماالً مربوط به فرآیند مناسب
حرارتی و اثر بازدارندگی نیترات موجود در پودر کاهو و رازیانه میباشد.
 Tahmouziو همکاران ( )2102نیز عدم رشد کلستریدیوم پرفرینجنس
در سوسیس فرانکفورتر طی مدت زمان نگهداری در دمای ℃ 3را
گزارش داد .خدائی و همکاران ( )0000طی بررسی جایگزینی نیترات با
اسانس رزماری و پودر چغندر قند در فرموالسیون سوسیس رشد کپک
و مخمر را فقط در روزهای  21و  05در نمونههای شاهد را گزارش
کردند .کلیفرمها شاخص ارزیابی وضعیت بهداشتی و آلودگی مواد
غذایی میباشند .نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که در تمام سطوح
استفاده شده پودر کاهو و رازیانه در طول  01روز نگهداری ،هیچگونه
رشد کلیفرم مشاهده نشد .مطابق استاندارد  )0013( 2010حداقل دُز
مجاز کلیفرم در سوسیس برابر  0 log cfu/gاست که تمامی تیمارهای
تحقیق در محدوده استاندارد مذکور بودند .خدائی و همکاران ()0000
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طی بررسی جایگزینی نیترات با اسانس رزماری و پودر چغندر قند در
فرموالسیون سوسیس رشد کپک و مخمر را فقط در روز  05نمونههای
شاهد را گزارش کردند.
رنگ در تیمارها

رنگ مهمترین پارامتری است که نشانگر کیفیت ماده غذایی است
و یک محصول غذایی ممکن است به دلیل رنگ نامطلوبش مورد
پذیرش مصرف کننده واقع نگردد .بهطورکلی عملآوری گوشت به
همراه ترکیباتی بر پایه نمک ،شکر و سایر شیرینکنندهها و نیتریت
برای بهدست آوردن طعم و بافت ویژه میباشد .نیترات بر اثر باکتری-
های آغازگر موجود در گوشت یا همراه خود نیترات ،به نیتریت تبدیل

پارامتر

شده و نیتریت نیز در اثر حرارت به اکسید نیتریک که عامل رنگ مطلوب
گوشت است تبدیل میگردد ( .)Shahidi, 1998مقایسه آنالیز متقابل
تیمار در زمان میانگین آزمون رنگسنجی بین تیمارها در جدول  3و
اختالف رنگ آنها در جدول  5نشان داده شده است .نتایج بهدست
آمده از سنجش میزان رنگ با میزان نیتریت باقیمانده و اندیس قرمزی
(* )aمطابق است .تیمار  021 ppm( T4پودر کاهو و رازیانه) با کمترین
مقدار نیتریت باقی مانده دارای کمترین مقدار اندیس قرمزی بود؛
همچنین تیمار  01 ppm T1پودر کاهو و رازیانه) و  01 ppm( T2پودر
کاهو و رازیانه) نسبت به نمونه شاهد اختالف معنیداری نداشتند .میزان
نیتریت باقی مانده بر ثبات رنگ موثر بود( .سیفی نوفرستی و همکاران،
.)0000

*a

جدول  -4نتایج آزمون رنگ در سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه طی  33روز نگهداری
روز 33
روز 23
روز 13
روز صفر
تیمار
h
ij
g
h
Control
-0/520± 0/012
-01/00± 1/01
-1/520± 0/00
-0/02± 0/0

*b
*l

T1
-00/3± 1/20j
T2
-02/01± 1/00k
T3
-00/12± 1/10j
T4
-01/11± 1/03i
05/32± 2/0cd Control
T1
00/23± 2/23c
50
cd
T2
03/51± 0/
d
T3
00/00± 0/00
e
T4
20/10± 1/0
b
00/120± 0/12 Control
T1
01/330± 1/10a
a
T2
01/000± 1/01
a
T3
01/300± 1/02
a
T4
01/110± 1/01

-0/20± 0/02h
-1/330± 2/20g
-02/03± 1/01k
-02/03± 1/002k
31/53± 5/1c
03/00± 0/10cd
01/02± 2/05e
20/15± 2/13e
21/20± 5/00e
01/120± 1/20a
01/220± 1/22a
01/13± 1/00a
01/020± 1/10a
01/02± 1/102a

-01/02± 1/32i
-01/02± 1/12i
-02/00± 1/121l
-1/020± 0/00g
32/30± 1/31c
31/00± 1/20c
05± 1/22cd
00/20± 0/11d
25/22± 0/01f
01/310± 1/13a
01/010± 1/20a
01/530± 1/15a
01/20± 1/10a
01/200± 1/05a

-0/03± 0/0h
-00/33± 1/00j
-0/100± 1/005h
-1/020± 1/22g
00/05± 3/21d
02/00± 0/03c
20/25± 0/02e
00/01± 1/22c
22/33± 1/10g
01/00± 1/05a
01/000± 1/10a
01/300± 1/13a
01/200± 1/105a
00/3± 1/103a

جدول  -5نتایج آزمون اختالف رتگ در سوسیس حاوی پودر کاهو و رازیانه طی  33روز نگهداری
تیمار )ΔE(0-30
Control
T1
T2
T3
T4

بهطورکلی نتایج نشان داد شاخص قرمزی در تیمارها با گذشت
زمان افزایش یافت  Hosseinpourو همکاران ( )0002با بهکارگیری
رنگهای طبیعی کوچینیل و پاپیریکا در سوسیسهای فرانکفورتر

5/505
0/003
5/510
5/201
5/001
گزارش کردند که جایگزینی رنگدانهها در نمونههای سوسیس با میزان
جایگزینی  0 mgپاپریکا و  31 mgنیتریت و یا نمونه دارای %1/112
و  31 mgنیتریت مشابه با نمونه شاهد  021 mgنیتریت و شاخص *a

یوسفی مجیر و همکاران  /بررسی اثر ترکیبی پودر کاهو ( )sativa Lactucaو رازیانه ( )Foeniculum vulgareبهعنوان 099 ...

در آن مشابه است ولی با افزایش مقدار جایگزینی این شاخص کاهش
یافت .از طرفی نشان دادند زمان نگهداری از هفته  1تا  3نگهداری،
مقدار شاخص قرمزی در تمامی نمونهها کاهش یافت Mansi .و
همکاران ( )2110کاهش میزان قرمزی در نمونه فرآوردههای گوشتی
را نشان دادند که علت آن را اکسیداسیون رنگدانه های قرمز گزارش
دادند که با نتایج بدست آمده این تحقیق مطابقت نداشت که این امر
احتماالً به دلیل تأثیر نیترات باقیمانده بر ثبات رنگ تیمارهاست.
عامل درخشندگی (* )Lدر فرآوردههای گوشتی به فاکتورهای از
جمله غلظت ،نوع و محتوی آب رنگدانههای موجود و خاصیت جذب
رطوبت مواد حل شده توسط ماتریکس بستگی دارد ( Al-Marazzeq
 .)et al., 2015نتایج حاصل از بررسی * Lدر تمامی تیمارها اختالف
معنیداری را نشان نداد و نگهداری طی  01روز انجام آزمایش تاثیر
مهمی بر این پارامتر نداشته است Liu .و همکاران ( )2110گزارش
دادند افزودن رزماری و چوب ماهون به سوسیس مرغ طی  03روز
تفاوتی در درخشندگی تیمارها گزارش نکردند .در حالیکه
 Al-Marazzeqو همکاران ( )2105کاهش * Lرا با افزایش پودر
چغندر قند در سوسیس گوساله را نشان دادند.
بیشترین و کمترین اندیس زردی (* )bبهترتیب مربوط به تیمارT1
و  T4بود و در سایر تیمارها اختالف معنیداری مشاهده نشد .اختالف
در اندیس زردی مربوط به حضور رنگدانههاست و ربطی به روند
اکسیداسیون ندارد ( ،)Al-Marazzeq et al., 2015که این علت
میتواند در اثر رنگ ترکیب پودر کاهو و رازیانه مورد استفاده در این
تحقیق ایجاد شده باشد )2102( Ashley .بیان کرد مدت زمان
پذیرش کلی

بو

بافت

نگهداری تأثیری بر افزایش یا کاهش اندیس زردی ندارد .درحالیکه
 Tahmouziو همکاران ( )2102کاهش اندیس زردی را در فرانکفورتر
و هاتداگهای جایگزین شده با پودر آناتو و پاپریکا مشاهده کردند.
اختالف رنگی اندازهگیری شده اگر بیش از  2باشد بهعنوان تغییرات
کلی قابل دید در تیمارها در نظر گرفته میشود ( Moarefian et al.,
 )2012مطابق جدول  5فقط اختالف در تیمار  T1اختالف رنگی قابل
دید وجود نداشت در نتیجه در این تیمار نیتریت نقش کمتری در ایجاد
رنگ داشته و بیشتر تأثیر آنتیباکتریایی داشته است.
ارزیابی حسی در تیمارها
در بررسی آزمون ارزیابی حسی ،دامنه تغییرات برای صفت رنگ
بین  05/3تا  01/0مشاهده گردید و همچنین مشخص گردید تیمار T1
اختالف معنیداری با تیمار شاهد ندارند و باالترین امتیاز رنگ به تیمار
 T1با کمترین مقدار پودر رازیانه و کاهو تعلق گرفت .امتیاز طعم و بو،
بافت و پذیرش کلی نشان داد تا افزودن  01 ppmپودر کاهو و رازیانه
تأثیری بر طعم و بوی تیمارها نداشت که میتواند ناشی از طعم و مزه
رازیانه بهعنوان یک ادویه مناسب در فرآوردههای گوشتی باشد .با
افزایش پودر کاهو و رازیانه کاهش امتیاز عطر و بو در تیمارها توسط
ارزیابها مشاهده شد .بهطور مجموع بر اساس نتایج بهدست آمده از
آزمونهای حسی مشخص گردید که تیمار  T1بیشترین مشابهت را
نسبت به تیمار شاهد داشت.
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 تیمار.با نتایج حاصل از اندازهگیری نیتریت باقیمانده مطابقت داشت
 میانگین، در آزمون ارزیابی حسی01/51  با میزان پذیرش کلیT1
 در اندازه گیری عدد1/00  میانگین، در آزمون شاخص قرمزی01/00
، در اندازهگیری عدد تیوباربیتوریک اسید32/50  میانگین،پراکسید
 در اندازهگیری میزان نیتریت50/31  و میانگین0/30 pH میانگین
 با توجه به. بیشترین شباهت را به نمونه شاهد داشت،باقیمانده
خصوصیات سالمتیبخش ترکیبات گیاهی مانند خصوصیات
ضدسرطانی از یک طرف و نیز زیانهای ناشی ازاستفاده از
نگهدارندههای سنتزی (مانند نیتریت در فرآوردههای گوشتی) برای
 میتوان جایگزینی بخشی از نیتریت،سالمتی انسان از طرف دیگر
) را گامی مؤثر در جهت بهبود ارزش غذایی01 ppm (حداقل
.فرآوردههای گوشتی دانست
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نتیجهگیری
 ترکیب021 ppm  باT4 نتایج بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی تیمار
پودر کاهو و رازیانه و بدون نیتریت افزوده شده با میانگین عدد
 و شاخص عدد23 mg Malone Aldehyde /Kg تیوباربیتوریک اسید
 در مقایسه با نمونه شاهد با1/50 me O2/kg پراکسید با میانگین
 در. نیتریت افزوده شده نتایج مطلوبتری را نشان داد021 ppm
، باکتریهای کلیفرم،  روز01 خصوص کشت میکروبی در طی
کپک و مخمر رشد نداشتند که نشاندهنده،کلستریدیوم پرفرنژنس
 در خصوص.شرایط مناسب تولید و کیفیت مواد مورد استفاده بود
نیتریت نسبت021 ppm شمارش باکتریهای کلی نمونه شاهد حاوی
به سایر نمونهها بهترین مقاومت نسبت به رشد باکتریها نشان داد که
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Introduction: Due to the risks of using synthetic preservatives such as nitrite and its salts in meat products, there
have been some efforts to reduce these synthetic preservatives in food. This study aimed to investigate the replacement
of part of nitrite in 55% sausage formulation based on the conventional formula of a manufacturer.
4

Materials and Methods: For this purpose, Samples were produced with 120 ppm nitrite and a combination of lettuce
and Foeniculum vulgare powder in four formulas including T1 (90 ppm nitrite+ 30 ppm lettuce and fennel powder), T2
(60 ppm nitrite+ 60 ppm lettuce and fennel powder), T3 (30 ppm nitrite+ 90 ppm lettuce and fennel powder) and T4 (120
ppm lettuce and fennel powder) and a control sample with 120 ppm nitrite (without lettuce and fennel powder).
Physicochemical sensory, and microbial properties were investigated during 30 days of refrigerated storage.
Results and Discussion: The lowest pH (2.75%) did observe in T1 treatment on the 30th day of the experiment
(p<0.05). The lowest moisture content (56.52%) and ash (2.43%) related to the control treatment on the 30th day of the
experiment (p<0.05). Application of 30, 60, 90, and 120 ppm levels of lettuce powder and fennel in the treatments showed
a decrease of 17, 18, 16, and 24% in the nitrate content of the samples, respectively (p<0.05). The highest and lowest
peroxide value was 1.15 meq O2/Kg for the control sample on the 30th day and 0.3 meq O2/Kg for the T4 sample on the
first day of the experiment, respectively. Regarding thiobarbituric acid index, the highest and lowest values were for the
control sample with 24 mg MaloneAldehyde/Kg on the twentieth day and 15.76 mg MaloneAldehyde/Kg for the T4
sample on the 30th day of the experiment, respectively (p<0.05). The bacterial growth rate is lower in treatments
containing combination lettuce, Foeniculum vulgare powder, and nitrite but in general, an increasing trend in microbial
load observed in all treatments during 30 days of storage (p<0.05), While Clostridium perfringens, coliform, mold, and
yeast did not grow on the treatments for 30 days (P> 0.05). In the sensory evaluation of treatments, the lowest a * observed
in T4 treatment. The highest and lowest b* related to T1 and T4 treatments, respectively, While the combination lettuce
and Foeniculum vulgare powder did not show any effect on the L*. The results of the sensory evaluation showed that the
addition of lettuce and Foeniculum vulgare powder up to 60 ppm had no effect on the taste and smell of the treatments
and showed a decrease in the aroma score in the treatments with increasing combination powder. Finally, the results of
this study showed the possibility of successful replacement of some nitrite (at least 60 ppm) with a combination of lettuce
and fennel powder.
Keywords: Lettuce Powder, Foeniculum vulgare powder, Sausage, Nitrite
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