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چکیده
شمارش کلی بار میکروبی گوشت چرخکرده گاو بهروش مرجع و مطابقت نتایج باا اساتانداردها موجاود از جملاه کارهاا آزمایشاگاهی
معمول است .از سو دیگر سرعت دستیابی به نتایج از نکات ویژه مد نظر بهمنظور اطمینان از کیفیت محصول تولید میباشد .با تکیه بار
این موضوع ،بهرهگیر از تکنیک امپدانس بهعنوان روشی نسبتاً سریع در ارزیابی بار میکروبی گوشت چرخکرده گاو مد نظر واقع شد کاه باا
صرف وقت کمتر ،دستیابی سریعتر به نتایج را میسر میسازد .همچنین در این مطالعه مطابقت نتایج حاصله روش امپدانس باا نتاایج روش
مرجع ،اندازهگیر  pHو میزان ازت فرار مورد بررسی قرار گرفت .در این بررسی  80نمونه گوشت چرخ کارده گااو تهیاه و باا اساتفاده از
روشها امپدانس و مرجع از نظر شمارش کلی بار میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنین مقادار ازت فارار و  pHانادازهگیر شاد.
روش مرجع ،امپدانس و  pHبر اساس دستورالعملها مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام پذیرفت و سپس منحنیها انطباا
چهار روش با یکدیگر و معادلهها منحنیها مذکور با استفاده از روشها آمار و نرمافزار  Excelبهدست آمد .بر اسااس نتاایج ،میازان
تطابق روش امپدانس با روش مرجع شمارش کلی بار میکروبی  93/39درصد بود .همچنین میزان تطابق روش امپدانس با مقدار ازت فرار در
کل دادهها  69/8درصد و نیز میزان تطابق روش امپدانس با میزان  71/4 ،pHدرصد بهدست آمد .نتیجه نهایی آنکه بر اسااس مقاادیر انطباا
فو الذکر صرفاً استفاده از روش امپدانس بهعنوان یک روش جایگزین در ارزیابی بار میکروبی گوشتها چرخ کرده قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :گوشت چرخکرده گاو ،روش امپدانس ،شمارشکلی بار میکروبی ،مقدار ازت فرارتام،

pH
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تطابق روش امپدانس با شمارش میکروبی pH ،و

زنگنه و همکاران

TVN

مقدمه

بنابراین با توجه به آنکه شیوه رایاج و متاداول ارزیاابی

گوشت شامل همه اجزا خوراکی حیوانات خاون-

کیفیت گوشت ،سنجش تاراکم میکروبای باا اساتفاده از

گرم در شکل تازه یا فرایند شده است که برا مصارف

روش مرسااوم ی اا مرجااع شاامارش کل ای میکروب ای در

انسان مناسب هستند .اما در بین عامه ماردم گوشات باه

گوشاات میباشااد کااه کااار وقااتگیر و نیازمنااد

بافت عضله اسکلتی حاو چربی اتصاالی کام یاا زیااد

آمادهساااز ها مقاادماتی زیاااد اساات ،اسااتفاده از

اطال میشود ( .)Belitz and Grosch, 1999گاهی نیز

روشها سریعتر جایگزین از جمله اهداف محققاین و

آن را متاارادف بااا عضااله خصوصاااً عضااالت م طاا

صنایع غذایی میباشد)Fazlara et al., 2013( .

میدانند ( .)Rokni, 1998در میاان محصاو ت غاذایی،

در دو دهة اخیار اساتفاده از روش امپادانس جهات

گوشت یکی از حسااستارین ماواد غاذایی فساادپاذیر

شناسایی میکروبها مهم مواد غذایی و نیاز شامارش

بهشمار میآید زیرا محیطی بسیار مساعد جهت فعالیات

کلی میکروبها در غذاها م تلا  ،گساترش زیااد
 AFNORو ISO

باکتر هااا ،م مرهااا و کپااکهاساات .گوشاات بااهدلیل

یافته است .بر این مبناا اساتانداردها

خاصیت اکولوژیکی خاصی ( pH ،awو مواد مغذ ) که

در اتحادیه اروپا بهمنظور بهرهگیر از تکنیاک امپادانس

دارد بااه فساااد بساایار حساااس اساات ( Dabbagh

بااهعنوان جااایگزین مطماائن در آزمااون میکروباای مااواد

 .)Moghadam and Sadeghzadeh Araghi, 2005پس

غذایی بهجا روشها وقتگیر قدیمی ،تادوین شاده

از کشااتار دام مجموعااه تغیی ارات ش ایمیایی ،فیزیک ای و

است .در ایران نیز اساتانداردها مرباوب باه آیاین کاار

میکروبی در شه و گوشت آغاز میشود .از سو دیگر

شاامارش کلاای میکروباای بااا روش امپاادانس و نیااز

انجام عملیااتی همچاون چارخ کاردن گوشات ،باعا

جستجو سالمونال در ماواد غاذایی باا روش امپادانس

تسریع تغییرات فو و بهخصوص پروسه فساد میگردد

بهشماره  7727در ساال  1384در مؤسساه اساتاندارد و

که در اثر این تغییرات ،کاهش قابل تاوجهی در ویژگای

تحقیقات صانعتی باه تصاویب رسایده اسات ( ISIRI,

کیفی محصول ایجاد میشود)Fazlara et al., 2013( .

 .)7727/2015اما اساتفاده از ایان روش در امار کنتارل
غاذایی نیازمناد

ازدیاد جمعیت ،نیاز روزافزون به مواد غاذایی را طلاب

کیفیت محصو ت و فرآوردهها م تل

میکنااد .در میااان مااواد غااذایی ،محصااو ت پروتئیناای

مطالعه و طراحی رگرسیون یا کالیبراسیونهاا ریاضای

مهمترین ب اش از نیازهاا انساان را تا مین مایکنناد.

مربوطه برا هر محصول و باا توجاه باه ویژگایهاا

امروزه در جهان بیمار ها ناشی از غذا بهعنوان یکای

همچااون بهداشاات در مراحاال تولیااد ،فص ال و منطقااه

از مهمترین و شایعترین مشکالت سالمتی انسان مطار

جغرافیایی میباشد)Fazlara et al., 2013( .

هستند .روشها ارزیابی کیفیت گوشت نیز عمادتاً بار

در این مطالعه ارزیابی تراکم میکروبی گوشت چرخ

پای اه تعیااین می ازان پیشاارفت هم این تغیی ارات طراح ای

کرده گاو بر اساس میزان مقاومت الکتریکی یا امپادانس

شدهاند .از جمله این تغییارات میتاوان باه فاکتورهاا

( )Impedance Splitting Methodمد نظر قارار گرفات

تراکم میکروبی و ویژگایهاا شایمیایی اشااره نماود.

تا بدینوسیله بتوان بهسهولت و در حداقل زمان ،تعاداد
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بیشتر از نمونهها را از نظار کیفیات میکروبای ماورد

رقت مربوطه ضرب شده و نتیجه نهایی که بار میکروبی

ارزیابی قرار داد .همچنین در این مطالعه ارزیاابی میازان

موجود در یک گرم ) (cfu/gنمونه گوشات چارخ شاده

تطااابق روش امپاادانس بااا تغییارات  TVNو  pHکااه از

بااود ،حاصاال گردیااد (ISIRI, ISIRI, 9899/2016

جمله فاکتورها شیمیایی گوشت میباشند ،نیز مد نظار

; .)5272/2015انجام کشت و شمارش بار میکروبای بار

قرار گرفت.

رو تمامی  80نمونه و با  3تکرار به انجام رسید.
 -کشت بهروش امپدانس

مواد و روشها
 -روش نمونهگیری

تعااداد  80نمونااه گوشاات چاارخ کاارده گاااو از

آزمایش کشت میکروبی در  30درجاه سلسایوس از
طریااق دسااتگاه آنااا یزر میکروباای بااات تاارات 4300
( )Sylab, Austriaانجام شد که بر اسااس انادازهگیار

قصابیها شاهر اهاواز خریادار شادند .نموناهها در

مقاومت ظاهر و یا هدایت الکتریکی در محی کشات

شرای سرما و در کنار یا ساریعاً باه آزمایشاگاه ماواد

بین الکترودها موجود در ویالها آزمایشگاهی ویاژه

غااذایی منتقاال شااد و اولااین ساار آزمااایشهااا شااامل

دستگاه امپدانس صورت میگیرد .در ایان روش باهازا

شمارش کلی میکروبی ،اندازهگیر ازت فرار تام و نیاز

هر نمونه ،یک ویاال آزمایشاگاهی اساتریل الکتاروددار

تغییرات امپدانس و  pHحداکثر در طی مدت  24ساعت

ویژه روش امپدانس آماده گردید .به این ترتیب که پاس

انجام گرفت.

از تهیه رقت  0/1از گوشت چرخ کرده گاو (م لوب 10

 -کشت بهروش مرجع

گاارم گوشاات چاارخ شااده بااا  90میلایلیتاار آب مقطاار

پس از برداشت  25گرم گوشت چرخ کارده از هار

استریل) بهوسایله سامپلر  1000میکرولیتار

( Brand,

نمونه ،در دستگاه استوماکر ( Interscience Bag Mixer,

 1 ،)Germanyمیلیلیتر از نمونه همگن (باا رقات )0/1

 )Franceهمگنساااز شااد و در محلااول سااالین 0/85

برداشته و در ویاال آزمایشاگاهی ویاژه روش امپادانس

گرم در لیتر نماک ،رقاتهاا متاوالی دهبرابار تهیاه

ری ته شد .مش صات لوله شامل ناوع و شاماره نموناه

گردیااد .کشاات در محاای اسااتاندارد پلیاات کاناات

وارد نرمافزار دستگاه شد و پروتوکل مربوب به ارزیاابی

( )Standard Plate Count Agarبااهروش پورپلیاات

شاامارش کلاای میکروباای در  30درجااه سلساایوس بااا

( )Merck, Germanyانجاااام شاااد .کشاااتها در در

استفاده از تغییرات امپادانس یاا مقاومات الکتریکای در

انکوباااتور ( )Memert, Germanyبااا دمااا  30درجااه

محی کشات ( )Media Value or M-Valueباا مادت

سلسیوس بهمادت  48سااعت گرم انهگاذار شادند.

زمان گرم شدن اولیه یک ساعت و حد آساتانه معاادل 5

پلیتهایی که بین  30تاا  300کلنای داشاتند انت ااب و

درصد و فواصل زمانی اندازه گیر امپدانس معاادل هار

تعداد کلنیها آنهاا شامارش شاد .ساپس بارا هار

 10دقیقه برا طاول مادت زماان حاداکثر  24سااعت

نمونه ،بهمنظور گزارش تراکم میکروبی ،تعداد کلنیها

کااارکرد دسااتگاه تنظاایم گردیااد .نتااایج حاصااله از

شمارش شده در پلیت ،در ضاریب و نسابت معکاوس

اندازهگیر میزان تغییرات امپدانس و باهتبع آن هادایت
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الکتریکی در نرمافازار دساتگاه آناا یزر میکروبای باات

 45میلیلیتر آب مقطر بهطور کامل همگان شاد ،ساپس

ترات  4300ثبت شد (.)ISIRI, 7726/2015

الکترود دستگاه یکبار با استفاده از آب مقطار شستشاو

 -اندازهگیری ازت فرار تام

داده شد و پس از آن وارد ارلن محتو نمونه شد .عادد

برا انادازهگیر ازت فارار تاام از دساتگاه کلادال

ثبت شده بهعنوان  pHیادداشت گردید ( Namir et al.,

اتوماتیک ( )Bakhshi, Iranاساتفاده شاد .در ابتادا 100

.)Fan et al., 2009; 2015

گرم از گوشت چرخ کرده گااو در داخال هااون چینای

 -تجزیه تحلیل دادهها

کامالً همگن گردید .سپس  10گارم از گوشات همگان

نتایج حاصال از شامارش کلای میکروبای باهروش

شااده توسا تاارازو دیجیتااالی (بااا دقاات  )0/01وزن

مرجع و نیز مدت زمان بهدست آمده جهت ارزیابی باار

گردید و همراه با مقدار  1/5گرم اکسیدمنیزیم ( Merck,

میکروبی برحسب سااعت توسا دساتگاه امپادانس در

 )Germanyبااه بااالن هضاام کلاادال وارد و سااپس 60

سیستم نرمافزار ویژه دساتگاه آناالیزر میکروبای باات

میلیلیتر آب مقطر اضافه شد .یک ارلن که با آب مقطار

ترات  4300که بر اسااس  Excelطراحای شاده اسات،

شسته شده بود ،بهعنوان ظرف گیرناده در زیار قسامت

ثبت میگردیاد و منحنای ارتبااب دو روش باا باا ترین

مبرد دستگاه تقطیر قرار گرفت و به آن  10قطره معارف

ضریب تعیین ) (R2بهدست آمده و بر این اساس فرماول

متیالرد  0/1درصاد ( )Merck, Germanyاضاافه شاد.

یا معادله منحنی رگرسیون مربوطه که جهت پیشگویی و

پس از روشن شادن دساتگاه ،محلاول اساید بوریاک 2

محاسبه ریاضی تراکم میکروبی بر اسااس پاارامتر زماان

درصااد ( )Sumchun, Koreaب اهمیزان  40میلاایلیتاار و

امپدانس میباشد ،حاصل میشد (.)ISIRI, 7726/2015

بهطور اتوماتیک توس دستگاه باه ارلان گیرناده اضاافه

همچنین منحنیها مرباوب باه رگرسایون یاا پاراکنش

شد .پس از روشن شدن دستگاه ،عمل جوش و تقطیر با

زمانها بهدست آمده از دساتگاه امپادانس باا لگااریتم

توان گرماایی وات  p: 500حاداکثر در مادت زماان 25

مقادیر بار میکروبی ،زمانها بهدست آماده از دساتگاه

دقیقه انجام گرفت .در نهایت محلول تقطیر شده توسا

امپاادانس بااا  ،TVNلگاااریتم بااار میکروباای بااا ،TVN

محلول تیترازول اسیدساولفوریک  0/1نرماال ( Merck,

زمانهااا بهدساات آمااده از دسااتگاه امپاادانس بااا ،pH

 )Germanyتیتر گردید و بر اساس مقدار اسید مصارفی،

لگاریتم شمارش میکروبی با میزان  pHو نیز میازان ازت

مقدار ازت فرار تاام برحساب میلایگارم در  100گارم

فرّار تام برحسب میلیگرم درصد با میزان  pHبا استفاده

گوشت چرخ کارده گااو محاسابه شاد ( Ojagh et al.,

از نرمافزار  Excelرسم گردید.

.)Parvaneh, 2007; 2010
 -اندازهگیری

pH

جهاات اناادازهگیاار  pHاز  pHمتاار دیجیتااالی
( )Sartorius, Germanyاستفاده شد .پس از اطمیناان از
کالیبره بودن دستگاه ،مقدار  5گرم گوشت چرخ شده باا
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ارتباب زمانها بهدست آمده از دستگاه امپدانس باا باار

یافتهها
 ارتباط بین امپدانس و شمارش کلی میکروبیی بیهروشمرجع

میکروبی گوشت چرخ کرده گاو حاصال از روش مرجاع در
منحنی پراکنش (نمودار  )1که شامل کال دادههاا ( 80نموناه
گوشت) میباشد ،ارائه گردیده است.

Y=-0/4011x+8/2916
R2=0/9339

نمودار( -)1منحنی ارتباب زمانها بهدست آمده از دستگاه امپدانس با مقادیر بار میکروبی در  80نمونه گوشت چرخ کرده گاو

قدرت پیشاگویی مقاادیر باار میکروبای گوشات

معادلااه رگرساایونی مقاادار زمااانهااا تعیااین شااده

با

چرخکرده گاو با بهرهگیر از تکنیک امپدانس میباشاد

بهوسیله دستگاه باتترات  4300با مقادار باار میکروبای

و زمااان محاساابه شااده در امپاادانس  93/39درصااد از

گوشت چرخ کرده گاو بهشر زیر بهدست آمد:

تغییرات لگاریتم تعداد باکتر را توجیه میکند.

Y= -0/4011X + 8/2916

 -ارتباط بین امپدانس و

TVN

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد باه

ارتباب زمانها بهدست آمده از روش امپادانس باا

زمان امپادانس باهطور متوسا  0/40از لگااریتم تعاداد

مقدار  TVNگوشت چرخ کرده گاو در منحنی پاراکنش

باکتر کاساته میشاود (لگااریتم تعاداد بااکتر =  Yو

(نمودار  )2نشان داده شده است.

زمان امپدانس= .)Xمقدار ضاریب تعیاین ( )R2بهدسات
آمده در نماودار ( )1کاه  0/9339اسات ،بیاانگر میازان
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زنگنه و همکاران

TVN

Y=-2/3242x+37/811
R2=0/698

نمودار ( -)2منحنی ارتباط زمانهای بهدست آمده از دستگاه امپدانس با  TVNدر  80نمونه گوشت چرخکرده گاو

معادله رگرسیونی مقدار  TVNبا زمانها

تعیین شده

میباشد که بیانگر این است که  69/8درصد از تغییارات

بهوسیله دستگاه باتترات  4300به شر زیر بهدست آمد:

 TVNبهوسیله امپدانس قابل توجیه میباشد.

Y= -2/3242X + 37/811

 -ارتباط بین  TVNو شمارش کلی بار میکروبی

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد باه

ارتباب باین  TVNو شامارش کلای باار میکروبای

 2/32از مقاادار TVN

نمونهها گاو در منحنی پاراکنش (نماودار  )3نشاان داده

زمااان امپاادانس ب اهطور متوس ا

کاسته میشود ( Y= TVNو زماان امپادانس= )Xمیازان
ضریب تعیین بین مقدار  TVNو زمانها تعیاین شاده
بهوسیله دستگاه باتتارات  4300در کال دادههاا 0/698
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Y= 0/1337x+ 2/7337
R2= 0/8028

نمودار ( -)3منحنی ارتباط بار میکروبی با  TVNدر  80نمونه گوشت چرخکرده گاو

معادله رگرسیونی مقدار باار میکروبای باا  TVNباه
شر ذیل بهدست آمد:
Y= 0/1337X + 2/7337

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد باه

نشان میدهد که  80/28درصد از تغییرات بار میکروبای
توس  TVNقابل توجیه میباشد.
 -ارتباط بین  TVNو

pH

ارتباب بین  TVNبا مقدار  pHگوشات چارخکارده

 TVNبهطور متوس  0/13باه لگااریتم تعاداد بااکتر

گاو در منحنی پراکنش (نمودار  )4در شاکل زیار نشاان

افزوده میشود (لگاریتم تعداد باکتر = Yو .) X=TVN

داده شده است.

میزان ضریب تعیین باین مقادار باار میکروبای و مقادار
 TVNدر گوشت چرخ کرده گااو  0/8028مایباشاد و

Y=11/948x-53/38
R2=0/695

نمودار ( -)4منحنی ارتباط مقدار  TVNبا  pHدر  80نمونه گوشت چرخ کرده گاو
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زنگنه و همکاران

TVN

معادله رگرسیونی مقدار  TVNبا  pHبهشر ذیل
میباشد:

و نشان میدهد که  69/5درصد از تغییرات  TVNتوس
 pHقابل توجیه میباشد.

Y=11/948X - 53/38

 -ارتباط بین امپدانس با

مقدارpH

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد باه

ارتباب زمانها بهدست آمده از دستگاه امپدانس باا

 pHبهطور متوس  11/9به مقدار  TVNافزوده میشاود

مقدار  pHدر گوشت چرخ کرده گاو در منحنی پراکنش

(  Y=TVNو  ،)X=pHمیزان ضریب تعیین باین مقادار

(نمودار  )5ارائه گردیده است.

 pHو  TVNدر گوشت چرخکرده گاو  0/695میباشاد

-0/1641X+7/4635
0/714

=Y

=R2

نمودار ( -)5منحنی ارتباب زمانها بهدست آمده از دستگاه امپدانس با مقادیر  pHدر  80نمونه گوشت چرخ کرده گاو

معادله رگرسایونی  pHباا زماانهاا تعیاین شاده

دسااتگاه باااتتاارات  4300در روش امپاادانس 0/714

بهوسیله دستگاه امپدانس باتترات  4300به شار ذیال

میباشااد و  71/4درصااد از تغییاارات  pHبهوساایله

بهدست آمد:

امپدانس قابل توجیه است.

Y= -0/1641X + 7/4635

 -ارتباط  pHو شمارش کلی بار میکروبی

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد باه

ارتباب  pHبا مقدار بار میکروبای در گوشات چارخ

زمان امپدانس بهطور متوس  0/16از مقادار  pHکاساته

کرده گاو در منحنی پراکنش (نماودار  )6ارائاه گردیاده

میشود ( Y=pHو زماان امپادانس= .)Xمیازان ضاریب

است.

تعیین بین مقدار  pHو زمانهاا تعیاین شاده بهوسایله
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Y=1/9078X-6/4363
R2= 0/795

نمودار ( -)6منحنی ارتباب  pHبا مقدار بار میکروبی در  80نمونه گوشت چرخ کرده گاو

معادله رگرسیونی شمارش کلی میکروبی در گوشت

محی کشت آشکار مینماید .با طراحای منحناایهااا

چرخ کرده گاو با  pHبه شر ذیل بهدست آمد:

کالیبراسااایون دو روش کاااه بااار اساااااس معاااااد ت

Y=1/9078X - 6/4363

رگرسایونی صورت میپذیرد و بارا هار مااده غاذایی

این معادله نشان میدهد که با افازایش  1واحاد pH

بهطور مجزا طراحای مایگاردد ،میتوان بار میکروبی را

بهطور متوسا  1/9باه لگااریتم تعاداد بااکتر افازوده

باااا اساااتفاده از روش امپااادانس و معادلااه رگرساایونی

میشود (لگااریتم تعاداد بااکتر = Yو  .)X=pHمیازان

مربوطه بهطور محاساباتی پیاشگویی نماود ( Yang and

ضریب تعیین بین مقدار مقادیر باارمیکروبی در گوشات

.)Bashir., 2008

چرخ کرده گاو و مقدار  pHمعاادل  0/795مایباشاد و

در مطالعااه حاضاار میاازان پیشااگویی مقااادیر بااار

نشان میدهد که  79/5درصد از تغییرات باار میکروبای

میکروبی نمونهها گوشت چرخ کرده گاو با استفاده از

توس  pHقابل توجیه میباشد.

معاد ت رگرسیونی حاصل معادل  93/39باود کاه ایان
موضوع بیانگر کاربرد بودن مناسب روش امپادانس در

بحث و نتیجهگیری

تعیین بار میکروبی گوشت چرخ کارده گااو مایباشاد.

انادازهگیار مقاومات الکتریکای (امپاادانس) روش

تحقیقات مشابه دیگر در زمینه استفاده از روش امپدانس

نسبتاً ساریعی است که در آن شناسایی سریع میکروب-

در کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی م تل

به انجاام

هاا از طریاق نماایش فعالیتهاا متابولیاک باهوسایله

رسیده است .در طی تحقیقی روش امپدانس در مقایساه

ایجااد تغییار در مقاومات الکتریکی امکانپذیر میشود.

بااا روش کشاات مرجااع در پلیاات بااهمنظور شناسااایی

از سو دیگر روش مرجاع مبتنای باار شامارش کلای

انتروکوتهاا موجاود در ساطو در تمااس باا ماواد
روش

میکروبای مایباشاد کاه در واقاع تعاداد ارگانیسمهاا

غذایی استفاده شد و باا توجاه باه انطباا باا

زنده را بهصورت کلنایهاا قاباال رویاات در ساط

مرجااع بااا روش امپاادانس ( ،)R=0/92روش امپاادانس
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TVN

جایگزین روش مرجع برا شناسایی انتروکوت توصایه

 .)2001بهطور کلی با توجه باه ماوارد فاو و ایان کاه

شاد ( .)Andrade et al., 1998در هماین رابطاه روش

روش امپدانس در مدت زمان کوتاهتر ،تعداد نموناهها

امپدانس و اندازهگیر مقاومت الکتریکی بارا ارزیاابی

بیشتر را میتواند مورد ارزیابی قرار دهد ،این تکنیک

تراکم انتروکوت و پایش بقاء آنها در محی کشات نیاز

میتواند جایگزین مناسابی بارا روشهاا قادیمی و

استفاده شده است ( .)Spiller et al., 2006همچناین در

وقتگیر باشد.

مطالعه دیگر تراکم کلی میکروبی در اناواع بساتنیهاا

اناادازهگیر ازت فاارار تااام شااامل اناادازهگیر

عرضه شاده در شاهر بلوناا ایتالیاا باا اساتفاده از روش

فاکتورهااایی مثاال تر متیاالآمین ( TMAکااه توساا

استاندارد مرجع و نیز روش امپدانس ارزیابی شد .میازان

باکتر ها عامل فساد تولیاد میشاوند) ،د متیالآمین

انطبا دو روش خوب و معادل  0/7794گزارش شاد و

( DMAکه توس آنزیمها اتولیز کنناده در طای دوره

نشان داد که روش امپدانس بهعنوان یک روش مطمائن،

نگااهدار تولیااد میشااوند) ،آمونیااات (کااه توساا

کاربرد  ،سریع و آسان در ارزیابی کیفیات بساتنیهاا

آمینزدایاای اساایدها آمینااه و کاتابولیساام نوکلئوتیاادها

تولید کارخانجات مواد غذایی و نیز مراکاز نظاارتی و

ساخته میشوند) و سایر ترکیبات نیتروژنای فارار اسات

کنترلی قابال اساتفاده اسات ( .)Grossi et al., 2008در

( .)Malle and Poumeyrol., 1989مطالعات م تلفی در

مطالعه دیگر با استفاده از تکنیاک امپادانس ،شامارش

مورد ارتباب بین ازت فرار تام باا مقاادیر باار میکروبای

سریع بیفیدوباکتریوم کتیس (پروبیوتیاک) در 40درجاه

انجام شده است و اگرچه این مطالعات عمدتاً در ماورد

سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت و میازان انطباا دو

آبزیان م تل

به انجام رسیده است ،نتایج آنهاا حااکی

روش  98/74درصد گزارش شد و نتاایج حاصال از دو

از آن است که در بسیار ماوارد ایان دو فااکتور دارا

روش مرجاااع و امپااادانس از نظااار آماااار اخاااتالف

ارتباب و همبستگی نسبتاً خوبی باودهاناد کاه از جملاه

معناایدار نشااان ندادنااد (.)Walker et al., 2005

گزارشاتی که این همبستگی را تصدیق میکنند میتاوان

همچنااین ردیااابی اسااتافیلوکوکوس اورئااوس بااا روش

به موارد متعدد اشاره نمود .از آن جملاه در مطالعاها

امپدانس در گوشت ماکیان تازه و پ ته شده باا اساتفاده

فساد گوشت بوقلمون بستهبند شده در اتمسفر اصال

از محی انت ابی حاو آکریفالوین و نالیدیکسیک اسید

شده ( )Modified atmosphere package :MAPاز نظر

در کمتااار از  11/5سااااعت گااازارش شاااده اسااات

شاخصها میکروبی و ارتباب آنها باا ازت فارار تاام،

( .)Glassmoyer and Russell., 2001در مطالعااها

مورد بررسی قرار گرفات .طباق نتاایج ،بعاد از  12روز

دیگر کاربرد امپدانس در صانایع غاذایی بارا ارزیاابی

افااازایش قابااالتاااوجهی در تعاااداد مزوفیااالهاااا،

کشتها آغاازگر در شایر ساویا ماورد بررسای قارار

سرمادوستها هواز و همچناین افازایش ازت فارار

گرفاات و ارتباااب خطاای بااین شاامارش باااکتر هااا

تام مالحظه گردید .بر اساس نتاایج ،ارتبااب معنایدار

کشتها آغازگر و زماان تعیاین امپادانس باا ضاریب

بین فاکتورها مورد مطالعه وجود داشت و بیان شد کاه

همبستگی با ( )r= -0.95بهدست آماد ( Garro et al.,

ازت فرار تام میتواند بهعنوان شاخصی در ارزیابی فساد
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میکروبی گوشت بوقلمون مطار باشاد ( Fraqueza et

میتواند بهعنوان یک روش جدید و نسبتاً سریع و قابال

 .)al, 2008در مطالعه دیگر با بررسی اثرات اسانسها

استناد با اساتفاده از رگرسایون طراحای شاده مربوطاه،

گیاهی بر گوشت چرخ کارده گازارش گردیاد کاه ایان

عالوه بر ارزیابی و ت مین بار میکروبی ،در تعیین میزان

اسانسها اثار قابالتاوجهی در کااهش باار میکروبای و

ازت فرار تام نیز کاربرد داشته باشد .هر چند که تحقیاق

شیمیایی مانند ازت فارار تاام pH ،و TBA

حاضر با توجه بهمیزان تطابق روش امپادانس باا میازان

دارند و فاکتورها مذکور دارا همبستگی خوبی با هم

ازت فرار تام معادل  69/8درصد ایان موضاوع را ماورد

بودند ( .)Amany et al., 2010باههمین ترتیاب ارتبااب

ت یید قرار نداد و بهعبارتی اظهار نظر قطعی در خصوص

خوبی بین بار باکتر ها مولد فساد و ازت فرار تاام در

کاربرد شدن بهرهگیر از تکنیاک امپادانس در تعیاین

ماهی آزاد دریایی نگهدار شاده در یا گازارش شاده

میزان ازت فرار تام نیازمند انجام تحقیقاات و مطالعاات

است ( .)Hozbor et al., 2006همچنین تحقیق بار رو

بیشتر میباشد.

شاخصها

ماهی شبه شوریده ،ارتباب قو ( )r= 0/98بین شمارش

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیاق ،میازان تطاابق

بار میکروبی کال و میازان ازت فارار تاام را نشاان داده

روش امپاادانس بااا روش مرجااع شاامارش کلاای بااار

است (.)Joseph and Adnes., 2004

میکروبی در گوشت چرخ کرده گاو  93/39درصد باود.

تاکنون مطالعات زیاد از نظر بررسی کیفیات ماواد

همچنین میزان تطابق روش امپدانس با مقدار ازت فارار

بهوسیله اندازهگیر امپدانس و ازت فرار

در کل دادههاا  69/8درصاد و نیاز میازان تطاابق روش

تام بهصورت مجزا از یکدیگر صورت پذیرفته است .در

امپدانس با میزان  71/4 pHدرصاد بهدسات آماد .بناباه

حالیکه طی بررسی و جستجوها انجام شده که ضمن

نتایج حاصله ،به لحاظ اهمیت دستیابی هرچه سریعتار

اجارا مطالعاه حاضار در مناابع موجاود و پایگاههااا

نتایج در آزمونها کنترل کیفیت غذایی ،بهارهگیار از

اطالعات علمی صورت گرفت ،تنها یک مطالعه مبنی بر

تکنیکها سریعتر همچون روش امپادانس در صانایع

بررساای دو فاااکتور امپاادانس و ازت فاارار تااام بااهطااور

غذایی بهعنوان جایگزین برا روشها مرسوم قدیمی

همزمان و ارزیابی میزان همبستگی و مقایسه آنها انجام

میتواند مورد استفاده قرار گیرد که در چناد ساال اخیار

شده است .در مطالعه مذکور بار رو رگرسایون تاراکم

نیز در برخی کشاورها توساعه یافتاه باهمنظور کنتارل

غذایی م تل

میکروبی بر اسااس امپادانس در فیلاه گوشات ماکیاان،

کیفیت موادغذایی م تل

بهکار رفته است.

میزان همبستگی با یی باین امپادانس و ازت فارار تاام
مالحظه شد و میازان انطباا مقاادیر ازت فارار تاام باا

سپاسگزاری

روش امپدانس به تفکیک در فصول سارد و گارم و نیاز

هزینهها انجام مطالعه حاضر از طریق پژوهانه سال

کل دادهها بهترتیب معاادل  85/4، 81/5و  82/5درصاد

 1397دانشگاه شهید چمران اهواز ت مین شده اسات کاه

بود ()Fazlara et al., 2013؛ لاذا بار ایان اسااس و بار

بدینوساایله از حااوزه معاوناات پژوهشاای دانشااگاه

خالف مطالعه حاضر ،میتوان اظهار داشت که امپادانس

سپاسگزار می نماید.
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Abstract
Measuring the total microbial count of cow minced meat with the conventional method and comparing
the result with standard limits is one of the routine tests. Achieving the results of total microbial count in
minimum time is really important for confidence from the hygienic quality of products. So impedancesplitting method as a new technique for this purpose was considered in order to receive the results in less
time and as soon as possible. The main purpose of the study was to evaluate the correlation between
impedance detection times (IDT in hrs), total microbial population (log CFU/g), total volatile nitrogen
(TVN) and pH of minced meat. Totally 80 minced meat samples were collected and examined for the
total microbial count by reference and impedance - splitting methods, also total volatile nitrogen and pH
were measured based on the recommendations of Iran's Standard Institute and Industrial Investigation.
Then the calibration curves of methods and their equations were obtained by using Excel software. The
calibration curves of methods were elaborated for total microbial count and impedance detection time,
demonstrating a good correlation between the two methods in mince neat samples equal to %93/39. Also
according to the calibration curves, the correlation between impedance detection time and total volatile
nitrogen in all of the samples were equal to %69.8. Also, the correlation between total microbial count
and pH was equal to %71/4. According to above-mentioned correlation values, the impedance technique
could be only recommended as an alternative method in evaluating the microbial load of the minced
meat.
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