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چکیده
یکی از نگرانیهای عمده در جوامع امروزی ،بهکارگیری افزودنیهای شیمیایی در محصوالت غذایی و احتمال ابتال به برخی از بیماریهاایی
نظیر سرطان است .هدف از این تحقیق بررسی امکان جایگزینی نیتریت در فرموالسیون سوسیس کوکتل با استفاده از روغن سیاهدانه بود .باه
این منظور نیتریت در سطوح مختلف  60 ،00 ،0و  20 ppmبا روغن سیاهدانه در غلظتهای  2و  0درصد جایگزین گردید و اثر آن بر میزان
پایداری اکسیداتیو (شاخصهای پراکسید و تیوباربیتوریک اسید) و ویژگیهای میکروبی (شمارشهای کلای باکتریاایی و ک اک و مخمار) و
حسی در طی مدت یک ماه نگهداری در دمای  4درجه سلسیوس در طی روزهای  21 ،11 ،1و  01مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد
جایگزینی روغن سیاهدانه در دو غلظت مورد استفاده موجب کاهش مقادیر شاخصهاای پراکساید و تیوباربیتوریاک اساید در تیمارهاای باا
نیتریت کاهش یافته نسبت به شاهد شد ( .)P<0/00همچنین افزایش روغان سایاهداناه از  2باه  0درصاد موجاب کااهش باار میکروبای در
غلظتهای ثابت نیتریت شد .تیمارهای حاوی  2و  0درصد روغن سیاهدانه باا مقاادیر  20 ppmو  60 ppmنیتریات عمادتاد در طای مادت
نگهداری دارای نتایج شمارشهای کلی باکتریایی و ک ک و مخمری مشابه با نمونه شاهد بودند ( .)P<0/00نتایج باهدسات آماده از ارزیاابی
حسی نیز نشان داد که کاهش میزان نیتریت و جایگزینی آن با روغن سیاهدانه موجب کاهش امتیاز رنگ و طعم نمونههای سوسیس مایشاود
اما تأثیر منفی بر بافت و بوی آنها ندارد.
واژههای کلیدی :جایگزینی نیتریت ،روغن سیاهدانه ،سوسیس ،پایداری اکسیداتیو ،ویژگیهای میکروبی
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رفتن بااقیماناده نیتریات پایش از سارک کاردن کماک
میکنند ،به حداقل رساند (.)Jensen, 2004

متنوع بوده و یک منبع خوب پروتئینای باا کیفیات بااال

یکی از راههای جایگزینی یا کااهش میازان نیتریات،

است که حاوی هماه آمینواسایدها در مقادار مناساب و

استفاده از ادویهها و گیاهان حاوی مواد آنتیاکسیدانی و

الزم باارای رشااد ،نگااهداری و تاارمیم بافااتهااای باادن

ضدمیکروبی است ( .)Zahedi, 2011از جمله تحقیقاتی

میباشد .همچنین مقادار قابالتاوجهی از نیااز بادن باه

که به ایان منظاور در داخال و خاار از کشاور انجاام

ویتامینها و مواد معدنی را فراهم میکناد ( Marchello

پذیرفته میتوان به بررسی فعالیت و اثار آنتایاکسایدانی

 .)and Robinson, 2012نیتریااات در بسااایاری از

اساانس رزمااری در سوسایس تخمیاری گوشات بااز و

فاارآوردههااای گوشااتی بااا هاادف بازدارناادگی از رشااد

سوساایس خااو

( ;Tieko Nassu et al., 2003

میکروارگانیسمهاا (باهویاژه کلساتریدیوم بوتولیناوم) و

 ،)Sebranek et al., 2005جایگزینی بخشای از نیتریات

همچنین برای تثبیت رنگ و کنترل اکسیداسیون چربیها

بااا اسااتفاده از اسااانس روغناای دارچااین در سوساایس

اساتفاده ماایشااود .بااا ایاان حااال ،پااس از طاای فرآینااد

( ،)Moarefian et al., 2011بررسی اثر عصاره زرشاک

حرارتدهی ،مقداری از نیتریت تجزیه و تبدیل به ساایر

سیاه بههمراه نیتریت سدیم بر میزان اکسیداسیون چربای

ترکیبات حاوی نیتروژن شاده و باا اتصاال نیتریات باه

و تغییرات رناگ سوسایس ( )Khaleghi et al., 2016و

میوگلوبین ،ترکیبات آلی موجود و میکاروبهاا ،مقادار

برخی تحقیقات مشابه دیگر اشاره کرد که در تمامی این

نیتریت باقیمانده در محصول تولیدی نسابت باه مقادار

مطالعات نتایج امیدوار کنندهای بهدست آمده اسات .اماا

اولیه کاهش مییابد و بنابراین بهطور کامل قابل اطمینان

بااا توجااه بااه نقااش چندگانااهای کااه نیتریاات در انااواع

نبوده و باید شرایط خوب تولید و نگاهداری پاس از آن

فرآوردههای گوشتی ایفا مایکناد جاایگزینی کامال یاا

مورد توجه ویژه قرار گیرد ( .)Honikel, 2008از طارف

کاهش میزان آن بدون تغییر در ویژگیهای محصول کار

دیگر ،نیتریت میتواند در برخی شارایط باا آماینهاای

دشواری بوده است.

نوع دوم واکنش دهد و نیتروزآمینها را تولیاد کناد کاه

سیاهدانه با نام علمی نایجال ساتیوا ()Nigella sativa

ترکیباتی با فعالیت سرطانزایی قدرتمند هستند ( Belitz

گیاااااهی یااااکساااااله از خااااانواده رانوکوالسااااهآ

 .)et al., 2009بهطور معمول ایجاد نیتروزآمینها تحات

( )Ranunculaceaeمیباشد .دانههای این گیااه حااوی

فرآیندهای حرارتی با دمای باال و شرایط اسایدی اتفاا

ترکیبااات ضاادباکتریایی ،آنتاایاکساایدانی و هاامچنااین

میافتد .برای مثاال سارک کاردن فارآوردههاای حااوی

ترکیبات سودمند متنوع مثل تیموکینون ،اسیدهایچارب

نیتریت (اگر محتوای نیتریت بااقیماناده بااال باشاد) از

چند غیراشاباع ،فیتواساترولهاا ،توکاوفرولهاا و غیاره

عوامال تشااکیل نیتااروزآمین شااناخته شااده اساات .ایاان

میباشد که همگی محلول در چربایاناد و وارد روغان

شکلگیری را میتوان از طریق استفاده از مقادیر کامتار

میشوند و در نتیجه روغن سیاهدانه در مقایسه با دانه آن

نیتریت و همچنین توسط عوامل احیاکننده که به از باین

بهعلت خلوط باالتر حاوی ترکیبات ماذکور در غلظات

13

دوره  ،8شماره  ،2پیاپی  ،03تابستان 7031

بهداشت مواد غذایی

باالتر میباشد ( .)Sultan et al., 2012بهعالوه گازارش

روغاانگیااری شااد ( .)Lutterodt et al., 2010روغاان

شده است روغن سیاهداناه دارای خاواض ضدسارطان،

حاصله بهمدت  12سااعت در دماای اتاا بایحرکات

ضااددیابت ،تعاادیل کننااده سیسااتم ایمناای ،ضااددرد،

گذاشته شد تا فاز روغنی جدا شود و س س فاز روغنای

ضدالتهاب ،گشاد کننده برونش ،محافظت کنناده کباد و

از طریق سرریز کردن یا دکانته کردن (جداسازی دو فااز

کلیه و ضدپرفشااری خاون اسات (.)Ramadan, 2006

بر اساس اختالف چگالی) جادا گردیاد و در فارف در

همچنین روغن سیاهدانه میتواند اثرات ساو نیتریات را

بسااته تااا روز تحقیااق در دمااای یخچااال ( 4درجااه

کاهش داده و اثر بازدارندگی بار سارطان کباد ناشای از

سلسیوس) نگهداری شد.

نیتروزآمین ایجااد کناد ( Helal et al., 2003; Waer et

 -روش تولید نمونههای سوسیس کوکتل

 .)al., 2005الزم به ذکر اسات کاه روغان سایاهداناه از

در فرموالساایون نمونااههااای سوساایس از گوشاات

ساااوی ساااازمان غاااذا و داروی آمریکاااا باااه عناااوان

( ،)%00روغاان ذرت ( ،)%16نشاسااته ( ،)%2/4ایزولااه

( GRAS )Generally Regarded As Safeدر نظاار

سویا ( ،)%2گلوتن ( ،)%1/0شیر خشاک ( ،)%0/2آب و

گرفته شده است (.)Kaskoos, 2011

یخ ( ،)%20پلیفسفات سادیم ( ،)%0/0نماک ( )%1/2و

بهرغم خواض ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی سیاهدانه،

مخلوط ادویهجات شامل سیر ،جاوز هنادی ،زنجبیال ،

تاکنون ایان خاواض باا هادف جاایگزینی نیتریات در

فلفل سیاه و قرمز ( ،)%0/6اساید آساکوربیک (،)%0/00

ترکیب فرآوردههای گوشتی ماورد توجاه قارار نگرفتاه

نیتریت سدیم و روغن سیاهدانه (جدول  )1استفاده شاد.

اساات .لااذا در ایاان مطالعااه امکااان جااایگزینی نیتریاات

الزم بااهذکاار اساات پروفایاال اساایدچرب روغاان ذرت

موجود در فرموالسیون سوسیس کوکتال در طای مادت

استفاده شده بسیار شابیه باه روغان سایاهداناه اسات و

یک ماه نگهداری در شرایط یخچالی باا بررسای اثارات

بنابراین در عمل ،درصد چربای و پروفایال اسایدچرب

روغن سیاهدانه بار پایاداری اکسایداتیو و ویژگایهاای

نمونههای سوسیس ثابت بوده است.

میکروبی و حسی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

میزان نیتریت مورد استفاده در نمونه شاهد 120 ppm
بود که این میزان در تیمارها با استفاده از غلظاتهاای 2

مواد و روشها

و  0درصد روغن سیاهدانه در فرموالسیون به ساطوح ،0

 -روش تهیه و استخراج روغن سیاهدانه

 60 ،00و  20 ppmکااهش داده شاد .در ایان مطالعاه،

در این مطالعه دانههای تأیید شده سایاهداناه از نظار

حذف کامل نیتریت با توجه به تأثیرات منفی آن بر رنگ

جنس و گونه از شرکت پاکان بذر اصفهان (تولید کنناده

محصااول و هاامچنااین مشااکلساااز شاادن احتمااالی

بذر گیاهان دارویی) تهیه شد .دانهها تمیز و شسته شد و

کلستریدیوم بوتولینوم ماورد هادف نباوده و تیمارهاای

با جریان هوا خشک گردید و با دستگاه پارس حلزونای

فاقد نیتریت صرفاد بهمنظور مشاهده اثر روغن سایاهداناه

( ،)Kern Kraft-KK20, Germanyبهطاور مکاانیکی و

بهتنهایی و مقایسه آن با تیمارهایی که روغن سیاهدانه در

بدون اعمال گرما در دمای اتا ( 20درجاه سلسایوس)

ترکیب با نیتریت بهکار رفتهاند ،طراحی شد .بارای تهیاه
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نمونههای سوسیس از یک روش قبلای اساتفاده گردیاد

شدند .س س ویژگیهای شایمیایی ،میکروبای و حسای

( )Tahmouzi, 2015و در نهایات نموناههاای تولیادی

مورد نظر در فواصل زمانی ده روزه و در طای روزهاای

بهمدت یک ماه در دمای  4درجاه سلسایوس نگاهداری

 21 ،11 ،1و  01نگهداری بررسی شد.

جدول ( -)1نمونههای سوسیس کوکتال تهیاه شاده باا درصاد مختلاف روغان
سیاهدانه و روغن نباتی
درصد روغن سیاهدانه

درصد روغن نباتی

نمونه

نیتریت

C

120

0

16

T1

20

2

14

T2

20

0

10

T3

60

2

14

T4

60

0

10

T5

00

2

14

T6

00

0

10

T7

0

2

14

T8

0

0

10

)(ppm

 -روش انجام آزمونهای شیمیایی

رنگ زرد کمرنگ تبدیل شود و بعد با اضافه کاردن 0/0

 -اندازهگیری عدد پراکسید ()PV: Peroxide value

میلیلیتر محلول نشاسته رنگ بانفش ایجااد شاد کاه باا

ایاان آزمااون جهاات اناادازهگیااری ترکیبااات اولیااه

ادامه دادن تیتراسیون بیرنگ گردید و مقدار پراکسید بار

اکسیداسیون (هیدروپراکسیدها) انجام پاذیرفت .باه ایان

حسب میلایاکایواالن اکسایژن فعاال در هار کیلاوگرم

منظور ابتادا چربای سوسایس باا حاالل نرماال هگازان

محاسبه و گزارش شد (.)ISIRI, 19197/2013

اس ید (

استخرا گردید .س س  10گرم از چربی استخرا شاده

 -ان دازهگی ری ع دد تیوباربیتوری

در  00میلاایلیتاار از محلااول اسااید اسااتیک گالساایال و

)Thiobarbituric acid

ایزواکتان (شامل  20میلیلیتر ایزواکتاان و  00میلایلیتار

با توجه به اینکه هیدروپراکسیدها ناپایادار باوده و باه

اسید استیک) حل شد .بهمیزان  0/0میلیلیتار از محلاول

ترکیبات ثانویه اکسیداسیون تجزیه میشوند ،این آزماون

یدورپتاسیم اشباعشده به آن اضافه شاد و بارای مادت

برای اندازهگیری اکسیداسایون ثانویاه چربایهاا انجاام

 60ثانیه مخلوط گردید .س س بالفاصله  100میلیلیتر از

پذیرفت .به این منظور ابتدا چربای سوسایس باا حاالل

آب مقطر تازه جوشیده به آن اضافه شد و ید آزاد شاده

نرمال هگزان استخرا گردید .سا س 200میلای گارم از

با چند میلیلیتر از محلول استاندارد تیوساولفات سادیم

چربی استخرا شده در مقدار کمای از  -1بوتانال حال

 0/01نرمال تیتر شد تا رنگ محلاول از زرد پرتقاالی باه

شده و با همین حالل به حجم  20میلیلیتر رسانده شاد.
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 -ارزیابی حسی

س س  0میلیلیتر از محلاول واکانشگار تیوباربیتوریاک

ویژگیهای حسی نمونههای سوسایس شاامل رناگ،

اسید به آن اضافه شاد و کاامالد مخلاوط گردیاد .لولاه

طعم ،بو و بافت بهروش هدونیک پنج نقطهای توساط 8

آزمایش در داخل یاک حماام آب در دماای  20درجاه

نفر ارزیاب آماوزش دیاده انجاام شاد .باه ایان منظاور

سلسیوس قرار داده شد .پس از  120دقیقه لوله آزماایش

نمونهها باهصاورت گارم شاده از طریاق سارک کاردن

از حمام آب خاار گردیاد و باهمادت  10دقیقاه زیار

سطحی در اختیار ارزیابان قرار گرفات و امتیاازدهی باه

جریان شیر آب قرارداده شد ،تا به دماای محایط برساد.

ویژگیهای هار نموناه از  1تاا  0انجاام گرفات .بادین

س س میزان جذب محلول در یک سال  10میلایمتاری

صورت که امتیاز  :1غیر قابلمصرف یا خیلی ضعیف:2 ،

توسط اس کتروفتومتر ( )Apel/PD-3000UV, Japanدر

غیرقابل قبول یا ضعیف :0 ،قابال قباول یاا متوساط:4 ،

طااول مااو  000نااانومتر اناادازهگیری شااد ( ISIRI,

رضایتبخش یا خاوب و  :0بسایار رضاایتبخاش یاا

.)10494/2013

خیلی خوب در نظر گرفته شود.

 -روش انجام آزمونهای میکروبی

 -روش تجزیه و تحلیل آماری

بهمنظور ارزیابی ویژگیهای میکروبی نمونه ها ،ابتادا

این پژوهش براسااس طارح کاامالد تصاادفی و کلیاه

 10گرم از هر نمونه توزین و با  20گرم آبپ تونه باافره

آزمونها در  0تکرار انجام شد .نتایج باهدسات آماده باا

همگاان شااد و سوس انساایون اولیااه تهیااه گردیااد و

استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگینهاا از طریاق

رقتسازی نیز با آبپ تونه بافره تا رسیدن به رقاتهاای

آزمون چند دامنهای دانکن توسط نرمافزار  SPSSنساخه

مورد نظر صورت پذیرفت .شمارش کلای باکتریاایی باا

 20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روش کشت مخلوط و با استفاده از محیط کشات پلیات
کانت آگار انجاام شاد و پلیاتهاا در دماای  00درجاه
سلسیوس بهمدت  92سااعت گرمخاناهگاذاری گردیاد
( .)ISIRI, 5272/2007شمارش ک ک هاا و مخمرهاا باا
روش کشاات سااطحی و بااا اسااتفاده از محاایط کش ات
()Dichloran- rose bengal chloramphenicol agar
 DRBCانجام شد و پلیتهاا در دمااای  20سلسایوس
بهمدت  0روز گرمخانهگذاری گردیاد (ISIRI, 10899-

.)1/2008

یافتهها
نتاایج تجزیاه واریاانس آزمااونهاای شایمیایی عاادد
پراکسااید و عاادد تیوباربیتوریااک اسااید و آزمااونهااای
میکروبی شمارش کلای باکتریاایی و شامارش ک اک و
مخمر ،همگی حاکی از معنیدار بودن اثر تیمار ،زماان و
اثر متقابل این دو بر نتایج بدست آمده در هر آزمون بود
( .)P<0/00نتایج بهدست آمده از آزمون عادد پراکساید
(نمودار  )1نشان داد کاه جاایگزینی نیتریات باا روغان
سیاهدانه در تمامی سطوح جایگزینی در طای مادت 01
روز نگهداری سبب کاهش معنیدار عدد پراکساید هماه
تیمارهااا  -غیاار از تیمااار  T7حاااوی  2درصااد روغاان
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سیاهدانه بدون نیتریت  -نسبت به شاهد گردید و تیماار

همانطور که مالحظه مایشاود میازان پراکساید تماامی

 T7اگرچه میانگین پایینتری نسبت به شاهد داشت اماا

نمونهها در طول دوره نگهاداری دارای روناد صاعودی

این اختالف به لحاظ آماری معنیدار نبود .هامچناین در

بوده و با کاهش غلظات نیتریات در تیمارهاای حااوی

اکثر تیمارها و روزهای مورد بررسی ،تیمارهاای حااوی

مقادیر ثابت روغن سیاهدانه ،عدد پراکسید افزایش یافتاه

 %0روغن سیاهدانه نسبت به تیمارهای حاوی  %2روغان

است.

سیاهداناه باهطاور معنایدار میاانگین کامتاری داشاتند.

1.6
1.4
T1

1

T2
T3

0.8

T4

0.6

T5

0.4

T6

عدد پراکسید )meq O2/kg

C

1.2

0.2

T7

0

T8

زمان (روز )

نمودار ( -)1روند تغییرات میزان پراکسید نمونههای سوسیس در طی  01روز نگهداری در 4oC
( :Cنمونه شاهد حاوی  120 ppmنیتریت :T1 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T2 ،تیمار حاوی 20 ppm
نیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T3 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T4 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و %0
روغن سیاهدانه :T5 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %0روغن

سیاهدانه :T7 ،تیمار حاوی  %2روغن سیاهدانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون نیتریت).

نتایج بهدست آمده از آزمون عدد تیوباربیتوریک اسید

و کمترین میانگین در تیمارهای  T2و  T4بهدست آماد.

(نمودار  )2نشان داد که میانگین  TBAتمامی نموناههاا

اما در پایان زمان نگهداری (روز  ،)01میاان های یاک از

در  10روز ابتدایی افزایش یافت ،در حالیکه از روز 11

تیمارهااا بااا شاااهد و بااا یکاادیگر اخااتالف معناایداری

تا پایان دوره نگهداری ،کاهش در میزان  TBAنموناههاا

مشاهده نشد ( .)P<0/00بهطور کلی باا کااهش غلظات

مشاااهده شااد .در روزهااای  11و  21نگااهداری تمااامی

نیتریت در تیمارهای حاوی مقادیر ثابت روغن سیاهداناه

تیمارها  -غیر از تیمار  - T7با شاهد اخاتالف معنایدار

میزان  TBAافزایش یافت .همچنین باا افازایش غلظات

( )P<0/00داشتند و میزان  TBAآنها کمتر از شاهد باود

روغن سیاهدانه در مقاادیر ثابات نیتریات ،میازان TBA
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کاهش یافت .همانطور که مالحظه میشود تیمار حاوی

بهتنهایی بیشترین میانگین  TBAرا به خاود اختصااض

 20 ppmنیتریت و  0درصد روغن سیاهدانه و نیز تیماار

دادند.

حاوی  60 ppmنیتریت و  0درصد روغن سایاهداناه در
روزهای  1تا  21نگاهداری از کامتارین میاانگین TBA

برخااوردار بودنااد و نمونااه شاااهد (حاااوی 120 ppm
نیتریاات) و تیمااار حاااوی  2درصااد روغاان ساایاهدانااه

1/4

C
1

T1
T2

0/8
0/6

T4
0/4

T5
T6

0/2

T7

اسید mg MDA/kg

T3

ن

عدد تیوباربیتوری

1/2

0

T8

زمان (روز)

ن
o

نمودار ( -)2روند تغییرات میزان تیوباربیتوریک اسید نمونههای سوسیس در طی  01روز نگهداری در 4 C
( :Cنمونه شاهد حاوی  120 ppmنیتریت :T1 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T2 ،تیمار حاوی

ppm

 20نیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T3 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T4 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت
و  %0روغن سیاهدانه :T5 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و %0
روغن سیاهدانه :T7 ،تیمار حاوی  %2روغن سیاهدانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون

نیتریت).

نتایج بهدست آمده از شمارش کلی باکتریایی (در نمودار

تیمارهای حاوی روغان سایاهداناه نسابت باه روز اول

 )0نشان داد که کاهش نیتریت در کناار افازودن روغان

کاهش معنیداری یافت ( ،)P<0/00اما نمونه شااهد کاه

سیاهدانه ،موجب افزایش معنیدار میانگین شمارش کلای

فاقد روغن سیاهدانه بود کاهش معنیداری نسبت به روز

همه تیمارها نسبت باه شااهد در روز اول شاد .در روز

اول نداشت .در روز  ،11بیشتر تیمارها (به غیر از  T5و

یااازدهم نگااهداری ،شاامارش کلاای باکتریااایی تمااامی

 )T7بهطور معنیداری نسبت باه شااهد دارای میاانگین
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کمتری بودند .در روزهای  21و  01نگهداری ،شامارش

در روزهای  21 ،11و  01نگهداری (بر خالف روز اول)

کلی میکروبی نسبت به دوره قبل افزایش یافت .باا ایان

در غلظتهای ثابت نیتریت ،تیمارهای حاوی  0درصاد

حال ،تیمارهای  T1تاا  T4در روز  21و تیمارهاای ،T1

روغن سیاهدانه نسابت باه تیمارهاای حااوی  2درصاد

 T2و  T4در روز  01دارای شاامارش کلاای میکروباای

روغن سیاهدانه بهطور معنیدار میاانگین شامارش کلای

کمتری نسبت به نمونه شاهد بودند ( .)P<0/00بهعالوه

میکروبی کمتری داشتند (.)P<0/00

نمودار ( -)0روند تغییرات شمارش کلی باکتریایی نمونههای سوسیس در طی  01روز نگهداری در 4oC
( :Cنمونه شاهد حاوی  120 ppmنیتریت :T1 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T2 ،تیمار حاوی 20 ppm
نیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T3 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T4 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و %0
روغن سیاهدانه :T5 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه،

 :T7تیمار حاوی  %2روغن سیاهدانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون نیتریت)

نتایج بهدست آمده از شمارش ک کها و مخمرها (در

ک کها و مخمرهاا در غالاب ماوارد باهطاور معنایدار

نمودار  )4نشان داد در ابتدای زمان نگهداری بیشتارین

افزایش یافت ( .)P<0/00باه عاالوه باا افازایش روغان

میانگینها مربوط به تیمارهای بدون نیتریات حااوی %2

سیاهداناه از  %2باه  %0در غلظاتهاای ثابات نیتریات،

و  %0روغاان س ایاهدانااه ) T7و  (T8بااوده و در سااایر

شاامارش ک ااکهااا و مخمرهااا در اکثاار مااوارد بااهطااور

نمونهها جداسازی صورت نگرفات .طای روزهاای ،11

معنیدار کاهش یافات .هامچناین شامارش ک اکهاا و

 21و  01نگهداری ،با کاهش نیتریت در غلظتهاای %2

مخمرها در بیشتر تیمارها ،در هر دوره زمانی نسابت باه

و همچنین با کاهش نیتریت در غلظتهای  ،%0شمارش

دوره قباال افاازایش معنایداری را نشااان داد (.)P<0/00

19

دوره  ،8شماره  ،2پیاپی  ،03تابستان 7031

بهداشت مواد غذایی

نمودار ( -)4روند تغییرات شمارش ک ک و مخمر نمونههای سوسیس در طی  01روز نگهداری در 4oC
( :Cنمونه شاهد حاوی  120 ppmنیتریت :T1 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T2 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و
 %0روغن سیاهدانه :T3 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T4 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه،
 :T5تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T7 ،تیمار حاوی %2

روغن سیاهدانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون نیتریت)

نتایج ارزیابی ویژگیهای حسی نمونههای سوسایس در

 01کمترین امتیاازات طعام باه تیماار حااوی 60 ppm

جدول ( )2ارائه گردیده است .نتایج ارزیابی رنگ حاکی

نیتریت و  0درصد روغن سیاهدانه ،تیمار حااوی 00 pm

از اثرگذاری جایگزینی نیتریت باا روغان سایاهداناه بار

نیتریت و  0درصد روغان سایاهداناه و تیمارهاای فاقاد

رنگ نمونههاای سوسایس اسات و در تماام دورههاای

نیتریاات کااه  2و  0درصااد روغاان ساایاهدانااه داشااتند

زمانی نموناه شااهد و نموناه حااوی  0درصاد روغان

اختصاض یافته است .ارزیابی بوی نمونههای سوسایس

سیاهدانه دارای بیشترین امتیاز رنگ و نمونههاای فاقاد

نیز نشان داد در طول مدت زماان نگاهداری ،تیمارهاای

نیتریت که  2و  0درصد روغن سایاهداناه داشاتند دارای

حاوی  0درصد روغن سیاهدانه بههماراه  20و 60 ppm

کمترین امتیاز بودند (.)P<0/00

نیتریت باالترین امتیاز بو و تیمار فاقد نیتریات حااوی 2

ارزیابی طعم نمونه های سوسیس نشاان داد در تماام

درصد روغن سیاهدانه پایینترین امتیاز بو را دارا بودهاند.

دورههای زمانی نمونه شاهد باالترین امتیااز طعام را باه

نتایج ارزیابی بافت برخالف ساایر ویژگایهاای حسای

خود اختصاض داد و کمتارین امتیااز طعام تاا روز 21

نشان داد که اثر جایگزینی نیتریت با روغن سایاهداناه و

مربوط به تیمارهای حاوی  0درصد روغن سایاهداناه در

همچنین اثر زمان بر بافت نمونههای سوسیس معنایدار

ترکیب با غلظتهای مختلف نیتریات باوده اماا در روز

نبود.
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جدول ( -)2نتایج حاصل از ارزیابی حسی نمونههای سوسیس در طول  01روز نگهداری در ( 4oCمیانگین ±انحراف معیار)
ویژگی حسی

رنگ

تیمار

1

11

C

4/90 ± 0/46 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

T1

4 / 12 ± 0 / 00 B C a

4 / 00 ± 0 / 00 B C a

4 / 00 ± 0 / 00 B C a

0 / 89 ± 0 / 00 B C a

T2

4 / 00 ± 0 / 00 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 20 ± 0 / 46 A B a

T3

0 / 62 ± 0 / 02 D E a

0 / 00 ± 0 / 00 C D a

0 / 09 ± 0 / 02 D a

0 / 20 ± 0 / 46 D a

T4

4 / 00 ± 0 / 00 C D a

0 / 89 ± 0 / 00 B C a

0 / 89 ± 0 / 00 B C a

0 / 90 ± 0 / 46 C a

T5

0 / 00 ± 0 / 00 F a

2 / 89 ± 0 / 00 E a

2 / 62 ± 0 / 02 E a

2 / 00 ± 0 / 00 E a

T6

0 / 20 ± 0 / 46 E F a

0 / 12 ± 0 / 0 0 D E a

0 / 00 ± 0 / 00 D E a

2 / 90 ± 0 / 46 E a

T7

1 / 90 ± 0 / 46 G a

1 / 00 ± 0 / 00 F a b

1 / 20 ± 0 / 46 F b

1 / 12 ± 0 / 00 F b

T8

Ga

Fab

Fb

Fb

C
T1
T2
T3

طعم

بو

بافت

زمان (روز )
21

11

1 / 89 ± 0 / 00

1 / 00 ± 0 / 00

1 / 20 ± 0 / 46

1 / 20 ± 0 / 46

4 / 00 ± 0 / 00 A a

4 / 20 ± 0 / 46 A a

4 / 20 ± 0 / 46 A a

4 / 12 ± 0 / 00 A a

Ba

Ba

Ba

Ba

0 / 09 ± 0 / 02

2 / 09 ± 0 / 02 D E F a
BCa

0 / 00 ± 0 / 00

0 / 20 ± 0 / 46

2 / 20 ± 0 / 46 D E F a
BCa

2 / 89 ± 0 / 00

0 / 20 ± 0 / 46

2 / 20 ± 0 / 46 C D E a
Ca

2 / 62 ± 0 / 02

0 / 12 ± 0 / 00

2 / 20 ± 0 / 46 C D a
Ca

2 / 62 ± 0 / 02

T4

2 / 00 ± 0 / 00 F a

2 / 00 ± 0 / 00 E F a

1 / 90 ± 0 / 46 E a

1 / 90 ± 0 / 46 E a

T5

2 / 62 ± 0 / 02 C D E a

2 / 00 ± 0 / 00 C D E a

2 / 09 ± 0 / 02 C D a

2 / 20 ± 0 / 46 C D a

T6

2 / 12 ± 0 / 00 E F a

2 / 00 ± 0 / 00 E F a

2 / 00 ± 0 / 00 E F a

1 / 89 ± 0 / 00 D E a

T7

2 / 90 ± 0 / 46 C D a

2 / 62 ± 0 / 02 C D a b

2 / 09 ± 0 / 02 C D a b

2 / 12 ± 0 / 00 D E b

T8

2 / 12 ± 0 / 00 E F a

1 / 89 ± 0 / 00 D E a

1 / 89 ± 0 / 00 D E a

1 / 90 ± 0 / 46 E a

C

4 / 12 ± 0 / 00 B a

4 / 12 ± 0 / 00 A B a

0 / 89 ± 0 / 64 B C a

0 / 89 ± 0 / 64 B C a

T1

4 / 62 ± 0 / 02 A B a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

T2

4 / 89 ± 0 / 00 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

T3

4 / 62 ± 0 / 02 A B a

T4

4 / 89 ± 0 / 00 A a

T5

ABa

4 / 09 ± 0 / 02

ABab

4 / 09 ± 0 / 02

4 / 62 ± 0 / 02 A a
ABab

4 / 12 ± 0 / 00

ABCab

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 62 ± 0 / 02 A a
BCab

0 / 89 ± 0 / 64

BCb

0 / 89 ± 0 / 64

4 / 62 ± 0 / 02 A a
CDb

0 / 62 ± 0 / 02

T6

4 / 62 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 12 ± 0 / 00 A B C a

T7

4 / 12 ± 0 / 00 B a

0 / 89 ± 0 / 64 B a

0 / 62 ± 0 / 02 C a b

0 / 12 ± 0 / 64 D b

T8

4 / 62 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 02 A B a b

4 / 09 ± 0 / 02 A B a b

0 / 89 ± 0 / 64 B C b

C

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

T1

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

T2

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 12 ± 0 / 00

T3

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

0 / 89 ± 0 / 00

T4

4 / 09 ± 0 / 02

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 00 ± 0 / 00

T5

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

0 / 89 ± 0 / 00

T6

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

T7

4 / 12 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

0 / 89 ± 0 / 00

4 / 00 ± 0 / 00

T8

4 / 09 ± 0 / 02

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 20 ± 0 / 46

4 / 20 ± 0 / 46

 A-Gحروف بزرگ متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار میان تیمارها در سطح  p< 0/00است.
 a-bحروف کوچک متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار بین روزها در سطح  p< 0/00است.
 :Cنمونه شاهد حاوی  120 ppmنیتریت :T1 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T2 ،تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T3 ،تیمار
حاوی  60 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T4 ،تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T5 ،تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %2روغن سیاهدانه:T6 ،
تیمار حاوی  00 ppmنیتریت و  %0روغن سیاهدانه :T7 ،تیمار حاوی  %2روغن سیاهدانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون نیتریت.
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بحث و نتیجهگیری

بیشتر میگردند ( .)Alizadeh et al, 2014در مطالعاهای

کاهش عدد پراکسید در سوسایسهاای تیماار شاده باا

روغن آفتابگردان با لینولئیک بااال ،باا روغان سایاهداناه

روغن سیاهدانه و همچنین پایینتر باودن میاانگین عادد

مخلاااوط شاااد و پایاااداری اکسااایداتیو آن از طریاااق

پراکسید تیمارهاای حااوی  0درصاد روغان سایاهداناه

اندازهگیری عدد پراکسید بررسی گردید و گازارش شاد

نسبت به تیمارهای حااوی  2درصاد روغان سایاهداناه

که اختالط روغن سایاهداناه در ساطح  10و  20درصاد

نشاندهنده خاواض آنتایاکسایدانی قابالتوجاه روغان

موجب کاهش عدد پراکساید نسابت باه شااهد شاده و

سیاهدانه میباشد که باا داشاتن مقاادیر بااالی ترکیباات

همچناین مخلاوط حااوی  %20روغان سایاهداناه عادد

آنتیاکسیدانی از جمله ترکیبات فناولی و توکاوفرولهاا

پراکسید کمتری نسابت باه مخلاوط حااوی  10درصاد

موجب افزایش پایاداری اکسایداتیو چربای نموناههاای

روغن سیاهداناه داشات ) .(Ramadan, 2013حاد قابال

سوسیس تیمار شده نسبت باه شااهد شاده اسات .ایان

قبول عدد پراکساید در فاراوردههاای گوشاتی کمتار از

ترکیبات با دادن الکترون به رادیکاالهاای آزاد تشاکیل

 20 meqO2/kgگزارش شده اسات ( Moarefian et al,

شااده ،منجاار بااه کنااد شاادن مرحلااه آغاااز و پیشاارفت

 .)2011نتایج حاصل از آزمون عدد پراکسید نمونههاای

اکسیداسیون گشته و از گسترش زنجیرهای آن جلوگیری

سوسیس نشان داد همه تیمارها از نظار ایان پاارامتر در

میکنند و در نهایت سبب ایجاد محصوالتی باا پایاداری

محدوده قابلقبول قرار داشتند.

کاااهش ع ادد تیوباربیتوریااک اسااید همااه نمونااههااای

اکسیداساایون چرباایهااا اساات .در پژوهشاای فعالیاات

سوسیس از روز  11تاا پایاان زماان نگاهداری احتمااالد

آنتیاکسیدانی برخی گیاهان و ادویهها از جمله سیاهداناه

بااهدلیاال تخریااب مااالونآلدئیااد توسااط برخاای از

در برگاار منجمااد ماارط ،از طریااق اناادازهگیااری عاادد

میکروارگانیسمها و نیز اکسیداسیون مالونآلدئید به دیگر

تیوباربیتوریااک اسااید بررساای گردیااد و گاازارش شااد

ترکیبات از قبیل الکلها و اسیدهایی کاه نمایتوانناد باا

تیمارهای حاوی گیاهان و ادویهها در ساطح  1درصاد،

تیوباربیتوریک اسید واکنش دهند ،میباشاد ( Khaleghi

عدد تیوباربیتوریک اسید پایینتری نسبت باه تیمارهاای

 .)et al, 2016در تحقیقی اثر روغن اسانسی دارچین بار

حاوی  0/0درصد و تیمار شاهد داشاتنند ( Darwish et

میزان تیوباربیتوریک اسید سوسیس پخته ماورد بررسای

 .)al., 2012میزان مجااز عادد  TBAبارای محصاوالت

قرارگرفت و گزارش شد که عادد تیوباربیتوریاک اساید

گوشتی کمتر از  1 mg MDA/kgمیباشد ( Moarefian

نمونههای سوسیس بین روزهای  2تا  20کااهش یافات

 .)et al., 2011نتاااایج حاصااال از آزماااون عااادد

( .)Moarefian et al, 2011کاهش عدد تیوباربیتوریاک

تیوباربیتوریک اسید نمونههای سوسیس نشان داد ،هماه

اسید نمونههای تیمار شده با روغن سیاهدانه و همچناین

تیمارهای مورد بررسی از نظر ایان پاارامتر در محادوده

کاهش عدد تیوباربیتوریک اسید در اثار افازایش غلظات

قابلقبول قرار داشتند.

روغن سیاهدانه درغلظتهای ثابت نیتریت ،نشااندهناده

کااهش شامارش کلاای میکروبای در تیمارهاای حاااوی

اثرگااذاری روغاان ساایاهدانااه در بااه تعویااق انااداختن

روغن سیاهدانه بهخصوض در روز  11نگهداری مشاهده
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اثر جایگزینی نیتریت با روغن سیاهدانه بر ویژگیهای کیفی سوسیس

گردید که این کاهش در تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و

بههمراه نیتریت دارای پایینترین میانگین شمارش کلای

 0درصد روغن سیاهدانه به  0/8سیکل لگاریتمی رساید.

و تیمار فاقد هرگونه افزودنی بیشترین میانگین شامارش

میانگین شمارش پایینتر در تیمارهای حااوی  0درصاد

کلی را دارد ( .)Khaleghi et al., 2016مطابق استاندارد

روغن سیاهدانه نسبت به تیمارهای حاوی  2درصاد آن،

ملی موجود ،شمارش کلی میکروبی بایاد کمتار از log

مربوط به اثرات ضدباکتریایی روغن سیاهداناه مایباشاد

 0 CFU/gباشااد کااه نتااایج حاصاال از شاامارش کلاای

که با حضور تیموکینون و آلفاپینن که از ترکیبات عماده

میکروبی تحقیق حاضار نشاان داد صارفاد نموناه شااهد

روغن سیاهدانه میباشند ،در ارتباط است .مکانیسام اثار

(حاوی  120 ppmنیتریت) و تیمارهای حاوی 20 ppm

این ترکیبات ضادباکتریایی ،بازدارنادگی آنهاا از سانتز

و  60 ppmنیتریاات همااراه بااا  2و  0درصااد روغاان

 RNAو پروتئین در باکتری اسات ( .)Kahsai, 2002در

سیاهدانه در محدوده استاندارد تعیین شده برای سوسیس

یک مطالعه با افزودن غلظتهای متفاوت روغن سیاهدانه

قرار دارند (.)ISIRI, 2303/2005

به فیله مرط در طول زمان نگاهداری در سارما ،مشااهده

افزایش معنیدار شمارش ک کها و مخمرها با کاهش

شد که افزودن روغن سیاهدانه موجب کااهش شامارش

نیتریت در غلظتهای  2درصد و هامچناین باا کااهش

کلی باکتریایی در  9روز ابتدایی و س س افازایش آن در

نیتریاات در غلظااتهااای  0درصااد نشاااندهنااده اثاار

ادامه زمان نگاهداری مایشاود و هامچناین باا افازایش

بازدارندگی بهتر تیمارهای حاوی مقادیر بیشاتر نیتریات

غلظت روغن سیاهداناه ،شامارش کلای باکتریاایی در 9

بر شمارش ک کها و مخمرها در نموناههاای سوسایس

روز ابتاادایی کاااهش باایشتااری یافاات ( Rabie and

میباشد .با این حاال ،در روزهاای  21و  01نگاهداری،

 .)Marzouk, 2010ایاان رونااد و کاااهش شاامارش

تفاوت معنیداری بین نمونه شاهد و تیمارهاای حااوی

میکروبی در روزهای ابتدایی نگهداری در تحقیق حاضار

 20 ppmنیتریت با  2و  0درصد روغن سیاهدانه مشاهده

نیز مشاهده گردید که میتواند بهعلت اثر متقابل سرما و

نگردید .کاهش معنیدار شمارش ک کها و مخمرهاا باا

اثر ضدمیکروبی روغن سیاهدانه بر باکتریهای ترموفیال

افزایش غلظت روغن سیاهدانه از  2درصد باه  0درصاد

و مزوفیاال باشااد .امااا از روز یااازدهم بااا تغییاار فلااور

در غلظتهای ثابت نیتریت مشاهده شد که این کااهش

میکروبی ،باکتریهایی که تحمل سرمایی بیشتری داشته

در تیمارهااای حاااوی  60 ppmو  00 ppmنیتریاات در

و توانایی رشد در سرما را داشتند شروع به رشد نماوده

روز  01تا حدود  0/0سیکل لگاریتمی رسید کاه حااکی

و بار میکروبی افزایش یافت .نکته حاائز اهمیات شایب

از اثرات ضدقارچی روغن سیاهدانه است .اثر ضدقارچی

رشد این باکتریها مایباشاد کاه در تیمارهاای حااوی

روغن سایاهداناه باا محتاوای کیناونهاا (تیموکیناون و

مقادیر بااالتر روغان سایاهداناه و نیتریات دارای شایب

تیموهیدروکینون) مرتبط دانسته میشود .این ترکیبات باا

کندتری اسات .هامچناین در تحقیاق دیگاری عصااره

ایجاد کم لکس برگشتناپاذیر باا پاروتئینهاای هساته

زرشک سیاه جایگزین نیتریت در تولید سوسیس گردید

باعااغ غیرفعااال شاادن پااروتئین مایشااوند .هاامچناین

و گزارش شد که تیمار حاوی بااالترین غلظات عصااره

تیموکینون به پلیپ تیدهای دیواره سالولی و آنازیمهاا و
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پروتئینهای محدود شاده در غشاای پالسامایی متصال

غلظتهای متفاوت نیتریت و روغن سایاهداناه در طاول

شده و باعغ از دست رفتن عملکرد آنها و بازدارندگی

مدت نگاهداری امتیااز قابالقباولی نداشاتند .باهعاالوه

از رشد قارچها میشود .باهعاالوه سایاهداناه حااوی دو

گذشت زمان نیز موجب افت امتیاز طعام هماه تیمارهاا

پ تید ضدقارچی به نامهای  Ns-D1و  Ns-D2مایباشاد

شد که احتماالد بهدلیل فعالیت میکروبای و اکسیداسایون

که از اثرات ضدقارچی قدرتمندی برخوردارناد ( Taha

چربی میباشد .در مطالعهای مزایا و مخااطرات اساتفاده

 .)et al., 2010; Rogozhin et al., 2011مطااابق

از سدیم نیتریت در فارآوردههاای گوشاتی عمالآوری

اسااتاندارد ملاای موجااود ،بیشااینه شاامارش ک ااکهااا و

شده بررسی گردید و گزارش شد که در فرانکفورترهای

مخمرها میبایست  2 log CFU/gباشد .نتایج حاصل از

تیمار شده با غلظتهای مختلف نیتریت شاامل (،26 ،0

شمارش ک کها و مخمرها در این تحقیق نشان داد همه

 02و  106 ppmنیتریت) ،فرانکفورتر حااوی 106 ppm

تیمارها غیر از تیمارهاای  T7و ( T8فاقاد نیتریات) در

نیتریت بهلحاظ رنگ و طعم پذیرش بایشتاری داشات

روز  21و تیمارهاااای  T3و  T5تاااا  T8در روز  01در

) .(Sindelar and Milkowski, 2011از طارف دیگار،

محدوده استاندارد تعیین شده برای سوسیس قرار داشتند

افزودن روغن سیاهدانه موجب افزایش امتیاز باو نسابت

و صرفاد پنج تیمار یاد شده در روزهای مذکور خاار از

به شاهد در همه تیمارهای حااوی  20 ppmو 60 ppm

این محدوده بودند (.)ISIRI, 2303/2005

نیتریت در سطح جایگزینی با  0درصد روغن سایاهداناه

کاهش امتیاز رنگ نموناههاای سوسایس باا کااهش

گردید .در پژوهشی اثر ضدباکتریایی عصااره سایاهداناه

نیتریت باهعلات کااهش تشاکیل نیتروزومیوگلاوبین از

علیه سه گونه سالمونال در قطعاات گوشاتی و گوشات

میوگلوبین ،در حضور نیتریکاکسااید ناشای از نیتریات

چاارککاارده مااورد بررساای قرارگرفاات و گاازارش شااد

میباشد .بهعالوه گذشت زمان نیز موجاب افات امتیااز

افزودن عصاره سیاهدانه موجب بهبود ویژگی حسی بوی

رنااگ همااه تیمارهااا شااد کااه احتماااالد بااا تشااکیل

نمونههای گوشت چرککرده مایشاود (Tayel and El-

متمیوگلوبین و هامچناین اکسیداسایون رنگداناههاای

 .)Tras, 2011همچنین با کاهش یا حاذف نیتریات ،در

گوشت عملآوری شده در ارتباط باشاد ( Khaleghi et

غلظتهای ثابت سیاهدانه ،بهخصوض تیمارهای حااوی

 .)al., 2016امتیاز طعم نمونه شاهد در محادوده بسایار

 2درصد روغن سیاهدانه امتیااز باو باهطاور معنایداری

رضایتبخش قرار داشت اما افازودن روغان سایاهداناه

کاهش یافت که احتماالد بهدلیل افزایش فعالیت میکروبی

موجب کاهش امتیاز طعم همه نمونهها نسبت باه شااهد

و اکسیداساایون چرب ای در اثاار کاااهش نیتریاات اس ات.

شد .پس از شااهد امتیااز طعام تیماار حااوی 20 ppm

همانطور که قابالد ذکار شاد اثار غلظاتهاای متفااوت

نیتریت و  2درصد روغن سیاهداناه بااالتر و قابالقباول

نیتریت و جایگزینی آن باا روغان سایاهداناه بار بافات

بوده است و تیمار حاوی  60 ppmنیتریات و  2درصاد

نمونههای سوسیس معنیدار نبوده است.

روغن سیاهدانه نیاز در طاول دوره نگاهداری تقریبااد در

ارزیابی خطرات همراه باا نیتریات موجاود در رژیام

محدوده قابلقباول قارار داشات اماا ساایر تیمارهاا باا

غذایی و نیتروزآمینها برای سالمتی انسان مشکل اسات
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محدوده قابلقبول استاندارد قرار داشته است و حتای در

 باه حاداقل رسااندن میازان مواجهاه باا،اما با این حال

برخی از ویژگیهای مورد مطالعه نسبت به شااهد بهتار

 امری معقاول و،نیتریت در مواردی که قابل کنترل است

 میتوان آن را بهعنوان بهترین تیماار معرفای،بوده است

، با مقایسه نتایج آزمونهاای شایمیایی.محتاطانه میباشد

.نمود

میکروبی و حسی با حدود قابلقبول مشخص گردید که
 درصاد2  و جایگزینی آن باا20 ppm کاهش نیتریت به

تعارض منافع
مناافعی بارای اعاالم

نویسندگان هی گونه تعاار
.ندارند

روغن سیاهدانه امکانپذیراست که البته بایساتی باه ایان
منظور اثر روغن سیاهدانه بر کلستریدیوم بوتولینوم ماورد
، با توجه به اینکه در این تیماار.بررسی بیشتر قرار گیرد
 از نیتریت نسبت به شاهد کاسته شاده و00 ppm میزان
 میکروبی و حسای آن در،همچنان ویژگیهای شیمیایی
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Abstract
One of the major concerns in modern societies is applying the chemical additives in food products and
the risk of catching some types of diseases such as cancer. The aim of this research was investigating the
possibility of nitrite substitution in cocktail sausage formulation by using black cumin oil. For this
purpose different levels of nitrate in 0, 30, 60 and 90 ppm was replaced with black cumin oil at
concentrations of 2 and 3 percent and its effects were evaluated on oxidative stability (peroxide and
thiobarbituric acid indices), microbial properties (total bacterial count and yeasts and molds count), and
sensory characteristics during one month of storage at 4 °C at 1, 11, 21, and 31 days. The results showed
that replacement of nitrite with black cumin oil in two used concentrations led to a reduction of the
peroxide and TBA values in nitrite reduced sausages compared to control (P<0.05). Also, microbial load
decreased by increasing the concentration of black cumin oil from 2 to 3 percent in equal concentrations
of nitrite. Treatments containing 2 and 3% of black cumin oil with 90 ppm and 60 ppm nitrites had
mainly similar total bacterial counts and yeasts and molds counts compared to the control during the
storage period (P<0.05). Sensory evaluation results indicated that reduction of nitrite and its substitution
with black cumin oil led to significant decrease of color and flavor scores, but had no negative effect on
texture and odor properties of sausage samples.
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