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چکیده
یکی از نگرانیهای عمده در جوامع امروزی ،بهکارگیری افزودنیهای شیمیایی در محصوالت غذایی و تبعات آنها است .هدف از این تحقیق
بررسی امکان جایگزینی نیتریت در فرموالسیون سوسیس کوکتل با استفاده از روغن سیاهدانه بود .به این منظور نیتریت در سطوح مختلف ،0
 60 ،00و  20 ppmبا روغن سیاهدانه در غلظتهای  2و  0درصد جایگزین گردید و اثر آن بر میزان پایدداری اکسدیداتیو (شداخ

هدای

پراکسید و تیوباربیتوریک اسید) و ویژگیهای میکروبی (شمارشهای کلی باکتریایی و کپک و مخمدر) و حسدی در طدی مددت یدک مداه
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 شاخ

های پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در تیمارهای با نیتریت کاهش یافته نسبت به شاهد

شد ( .)P<0/00همچنین افزایش روغن سیاهدانه از  2به  0درصد موجب کاهش بار میکروبی در غلظتهای ثابت نیتریدت شدد .تیمارهدای
حاوی  2و  0درصد روغن سیاهدانه با مقادیر  20 ppmو  60 ppmنیتریت عمدتاً در طی مدت نگهداری دارای نتدایج شدمارشهدای کلدی
باکتریایی و کپک و مخمری مشابه با نمونه شاهد بودند ( .)P<0/00نتایج بهدست آمده از ارزیابی حسی نیز نشان داد که کاهش میزان نیتریت
و جایگزینی آن با روغن سیاهدانه موجب کاهش امتیاز رنگ و طعم نمونههای سوسیس میشود اما تأثیر منفی بر بافت و بوی آنها ندارد.
واژههای کلیدی :جایگزینی نیتریت ،روغن سیاهدانه ،سوسیس ،پایداری اکسیداتیو ،ویژگیهای میکروبی
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اثر جایگزینی نیتریت با روغن سیاهدانه بر ویژگیهای کیفی سوسیس

مقدمه
سوسیس بهعنوان یک وعده غذایی سدریع ،راحدت و

رفتن بداقیماندده نیتریدت پدیش از سدرک کدردن کمدک
میکنند ،به حداقل رساند (.)Jensen, 2004

متنوع بوده و یک منبع خوب پروتئیندی بدا کیفیدت بداال

یکی از راههای جایگزینی یا کداهش میدزان نیتریدت،

است که حاوی همده آمینواسدیدها در مقددار مناسدب و

استفاده از ادویهها و گیاهان حاوی مواد آنتیاکسیدانی و

الزم بددرای رشددد ،نگددهداری و تددرمیم بافددتهددای بدددن

ضدمیکروبی است ( .)Zahedi, 2011از جمله تحقیقاتی

میباشد .همچنین مقددار قابدلتدوجهی از نیداز بددن بده

که به ایدن منظدور در داخدل و خدار از کشدور انجدام

ویتامینها و مواد معدنی را فراهم میکندد ( Marchello

پذیرفته میتوان به بررسی فعالیت و اثدر آنتدیاکسدیدانی

 .)and Robinson, 2012نیتریدددت در بسدددیاری از

اسانس رزمداری در سوسدیس تخمیدری گوشدت بدز و

فددرآوردههددای گوشددتی بددا هدددف بازدارندددگی از رشددد

سوسددیس خددو

( ;Tieko Nassu et al., 2003

میکروارگانیسمهدا (بدهویدژه کلسدتریدیوم بوتولیندوم) و

 ،)Sebranek et al., 2005جایگزینی بخشی از نیتریدت

همچنین برای تثبیت رنگ و کنترل اکسیداسیون چربیها

بددا اسددتفاده از اسددانس روغنددی دارچددین در سوسددیس

اسدتفاده مددیشدود .بددا ایدن حددال ،پدس از طددی فرآینددد

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

حرارت دهی ،مقداری از نیتریت تجزیه و تبدیل به سایر

سیاه بههمراه نیتریت سدیم بر میزان اکسیداسیون چربدی

ترکیبات حاوی نیتروژن شدده و بدا اتصدال نیتریدت بده

و تغییرات رنگ سوسدیس ( )Khaleghi et al., 2016و

میوگلوبین ،ترکیبات آلی موجود و میکدروبهدا ،مقددار

برخی تحقیقات مشابه دیگر اشاره کرد که در تمامی این

نیتریت باقیمانده در محصول تولیدی نسدبت بده مقددار

مطالعات نتایج امیدوار کنندهای بهدست آمده اسدت .امدا

اولیه کاهش مییابد و بنابراین بهطور کامل قابل اطمینان

بددا توجدده بدده نقددش چندگانددهای کدده نیتریددت در انددواع

نبوده و باید شرایط خوب تولید و نگدهداری پدس از آن

فرآوردههای گوشتی ایفا مدیکندد جدایگزینی کامدل یدا

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

کاهش میزان آن بدون تغییر در ویژگیهای محصول کار

دیگر ،نیتریت میتواند در برخی شدرایط بدا آمدینهدای

دشواری بوده است.

نوع دوم واکنش دهد و نیتروزآمینها را تولیدد کندد کده

سیاهدانه با نام علمی نایجال ساتیوا ()Nigella sativa

ترکیباتی با فعالیت سرطانزایی قدرتمند هستند ( Belitz

گیدددداهی یددددکسدددداله از خددددانواده رانوکوالسددددهآ

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

( )Ranunculaceaeمیباشد .دانههای این گیاه حداوی

فرآیندهای حرارتی با دمای باال و شرایط اسدیدی اتفدا

ترکیبددات ضدددباکتریایی ،آنتددیاکسددیدانی و هددمچنددین

میافتد .برای مثدال سدرک کدردن فدرآوردههدای حداوی

ترکیبات سودمند متنوع مثل تیموکینون ،اسیدهای چدرب

نیتریت (اگر محتوای نیتریت بداقیماندده بداال باشدد) از

چند غیراشدباع ،فیتواسدترولهدا ،توکدوفرولهدا و غیدره

عوامدل تشدکیل نیتدروزآمین شددناخته شدده اسدت .ایددن

میباشد که همگی محلول در چربدیاندد و وارد روغدن

شکلگیری را میتوان از طریق استفاده از مقادیر کدمتدر

میشوند و در نتیجه روغن سیاهدانه در مقایسه با دانه آن

نیتریت و همچنین توسط عوامل احیا کننده که به از بین

بهعلت خلوط باالتر حاوی ترکیبات مدذکور در غلظدت
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باالتر میباشد ( .)Sultan et al., 2012بهعالوه گدزارش

روغدنگیدری شدد ( .)Lutterodt et al., 2010روغدن

شده است روغن سیاهدانده دارای خدواض ضدسدرطان،

حاصله بهمدت  12سداعت در دمدای اتدا بدیحرکدت

ضددددیابت ،تعدددیل کننددده سیسددتم ایمنددی ،ضددددرد،

گذاشته شد تا فاز روغنی جدا شود و سپس فاز روغندی

ضدالتهاب ،گشاد کننده برونش ،محافظت کنندده کبدد و

از طریق سرریز کردن یا دکانته کردن (جداسازی دو فاز

کلیه و ضدپرفشداری خدون اسدت (.)Ramadan, 2006

بر اسداس اخدتالف چگدالی) جددا گردیدد و در فدرف

همچنین روغن سیاهدانه میتواند اثرات سوء نیتریدت را

دربسددته تددا روز تحقیددق در دمددای یخچددال ( 4درجدده

کاهش داده و اثر بازدارندگی بدر سدرطان کبدد ناشدی از

سلسیوس) نگهداری شد.

نیتروزآمین ایجاد کندد ( Helal et al., 2003; Waer et

 -روش تولید نمونههای سوسیس کوکتل

 .)al., 2005الزم به ذکر است کده روغدن سدیاهدانده از

در فرموالسددیون نمونددههددای سوسددیس از گوشددت

سوی سازمان غذا و داروی آمریکا بهعنوان ( Generally

( ،)%00روغددن ذرت ( ،)%16نشاسددته ( ،)%2/4ایزولدده

 GRAS )Regarded As Safeدر نظر گرفته شده اسدت

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

(.)Kaskoos, 2011

یخ ( ،)%20پلیفسفات سددیم ( ،)%0/0نمدک ( )%1/2و

بهرغم خواض ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی سیاهدانه،

مخلوط ادویهجات شامل سدیر ،جدوز هنددی ،زنجبیدل،

تداکنون ایدن خدواض بدا هددف جدایگزینی نیتریدت در

فلفل سیاه و قرمز ( ،)%0/6اسدید آسدکوربیک (،)%0/00

ترکیب فرآوردههای گوشتی مدورد توجده قدرار نگرفتده

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

اسدت .لددذا در ایددن مطالعده امکددان جددایگزینی نیتریددت

الزم بددهذکددر اسددت پروفایددل اس دیدچرب روغددن ذرت

موجود در فرموالسیون سوسیس کوکتدل در طدی مددت

استفاده شده بسیار شدبیه بده روغدن سدیاهدانده اسدت و

یک ماه نگهداری در شرایط یخچالی بدا بررسدی اثدرات

بنابراین در عمل ،درصد چربدی و پروفایدل اسدیدچرب

روغن سیاه دانه بدر پایدداری اکسدیداتیو و ویژگدیهدای

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 غلظتهدای 2

مواد و روشها

و  0درصد روغن سیاهدانه در فرموالسیون به سدطوح ،0

 -روش تهیه و استخراج روغن سیاهدانه

 60 ،00و  20 ppmکداهش داده شدد .در ایدن مطالعده،

در این مطالعه دانههای تأیید شدده سدیاهدانده از نظدر

حذف کامل نیتریت با توجه به تأثیرات منفی آن بر رنگ

جنس و گونه از شرکت پاکان بذر اصفهان (تولید کنندده

محصددول و هددمچنددین مشددکلسدداز شدددن احتمددالی

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

کلستریدیوم بوتولینوم مدورد هددف نبدوده و تیمارهدای

با جریان هوا خشک گردید و با دستگاه پرس حلزوندی

فاقد نیتریت صرفاً بهمنظور مشاهده اثر روغن سدیاهدانده

( ،)Kern Kraft-KK20, Germanyبهطدور مکدانیکی و

بهتنهایی و مقایسه آن با تیمارهایی که روغن سیاهدانه در

بدون اعمال گرما در دمای اتا ( 20درجده سلسدیوس)

ترکیب با نیتریت بهکار رفتهاند ،طراحی شد .بدرای تهیده
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نمونههای سوسیس از یک روش قبلدی اسدتفاده گردیدد

شدند .سپس ویژگیهای شدیمیایی ،میکروبدی و حسدی

( )Tahmouzi, 2015و در نهایدت نموندههدای تولیددی

مورد نظر در فواصل زمانی ده روزه و در طدی روزهدای

بهمدت یک ماه در دمای  4درجده سلسدیوس نگدهداری

 21 ،11 ،1و  01نگهداری بررسی شد.

جدول ( -)1نمونههای سوسیس کوکتل تهیده شدده بدا درصدد مختلدف روغدن
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 کدردن 0/0

 -اندازهگیری عدد پراکسید ()PV: Peroxide value

میلیلیتر محلول نشاسته رنگ بدنفش ایجداد شدد کده بدا

ایددن آزمددون جهددت اندددازهگیددری ترکیبددات اولیدده

ادامه دادن تیتراسیون بیرنگ گردید و مقدار پراکسید بر

اکسیداسیون (هیدروپراکسیدها) انجام پذیرفت .بده ایدن

حسب میلدیاکدیواالن اکسدیژن فعدال در هدر کیلدوگرم

منظور ابتدا چربدی سوسدیس بدا حدالل نرمدال هگدزان

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

استخرا گردید .سپس  10گرم از چربی استخرا شدده

 -ان دازهگی ری ع دد تیوباربیتوری ا اس ید (

در  00میلددیلیتددر از محلددول اسددید اسددتیک گالسددیال و

)Thiobarbituric acid

TBA:

ایزواکتان (شامل  20میلیلیتر ایزواکتدان و  00میلدیلیتدر

با توجه به اینکه هیدروپراکسیدها ناپایدار بوده و بده

اسید استیک) حل شد .بهمیزان  0/0میلیلیتدر از محلدول

ترکیبات ثانویه اکسیداسیون تجزیه میشوند ،این آزمدون

یدورپتاسیم اشباعشده به آن اضافه شد و برای مدت 60

برای اندازه گیری اکسیداسدیون ثانویده چربدیهدا انجدام

ثانیه مخلوط گردید .سدپس بالفاصدله  100میلدیلیتدر از

پذیرفت .به این منظور ابتدا چربدی سوسدیس بدا حدالل

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

نرمال هگزان استخرا گردید .سدپس 200میلدیگدرم از

با چند میلیلیتر از محلول استاندارد تیوسدولفات سددیم

چربی استخرا شده در مقدار کمدی از  -1بوتاندل حدل

 0/01نرمال تیتر شد تا رنگ محلدول از زرد پرتقدالی بده

شده و با همین حالل به حجم  20میلیلیتر رسانده شدد.
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نمونه به یک لولده آزمدایش خشدک انتقدال داده شدد و

نفر ارزیاب آمدوزش دیدده انجدام شدد .بده ایدن منظدور

سپس  0میلیلیتر از محلدول واکدنشگدر تیوباربیتوریدک

نمونهها بدهصدورت گدرم شدده از طریدق سدرک کدردن

اسید به آن اضدافه شدد و کدامالً مخلدوط گردیدد .لولده

سطحی در اختیار ارزیابان قرار گرفدت و امتیدازدهی بده

آزمایش در داخل یدک حمدام آب در دمدای  20درجده

ویژگیهای هدر نمونده از  1تدا  0انجدام گرفدت .بددین

سلسیوس قرار داده شد .پس از  120دقیقه لوله آزمدایش

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

از حمام آب خدار گردیدد و بدهمددت  10دقیقده زیدر

غیرقابل قبول یا ضعیف :0 ،قابدل قبدول یدا متوسدط:4 ،

جریان شیر آب قرارداده شد ،تا به دمدای محدیط برسدد.

رضایتبخش یا خدوب و  :0بسدیار رضدایتبخدش یدا

سپس میزان جذب محلول در یک سدل  10میلدیمتدری

خیلی خوب در نظر گرفته شود.

توسط اسپکتروفتومتر ( )Apel/PD-3000UV, Japanدر

 -روش تجزیه و تحلیل آماری

طددول مددو  000نددانومتر اندددازهگیددری شددد ( ISIRI,

این پژوهش براسداس طدرح کدامالً تصدادفی و کلیده

.)10494/2013

آزمونها در  0تکرار انجام شد .نتایج بدهدسدت آمدده بدا

 -روش انجام آزمونهای میکروبی

استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگینهدا از طریدق

بهمنظور ارزیابی ویژگیهای میکروبی نمونه ها ،ابتددا
 10گرم از هر نمونه توزین و با  20گرم آبپپتونه بدافره

آزمون چند دامنهای دانکن توسط نرمافزار  SPSSنسخه
 20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

همگددن شددد و سوسپانسددیون اولیدده تهیدده گردیددد و
رقتسازی نیز با آبپپتونه بافره تا رسیدن به رقدتهدای
مورد نظر صورت پذیرفت .شمارش کلدی باکتریدایی بدا
روش کشت مخلوط و با استفاده از محیط کشت پلیدت
کانت آگار انجدام شدد و پلیدتهدا در دمدای  00درجده
سلسیوس بهمدت  92سداعت گرمخاندهگدذاری گردیدد
( .)ISIRI, 5272/2007شمارش کپک ها و مخمرهدا بدا
روش کشددت سددطحی و بددا اسددتفاده از محددیط کشددت
()Dichloran- rose bengal chloramphenicol agar
 DRBCانجام شد و پلیتهدا در دمددای  20سلسدیوس
بهمدت  0روز گرمخانهگذاری گردیدد (ISIRI, 10899-

.)1/2008
 -ارزیابی حسی

ویژگیهای حسی نمونههای سوسدیس شدامل رندگ،
طعم ،بو و بافت بهروش هدونیک پنج نقطهای توسدط 8

یافتهها
نتدایج تجزیده واریدانس آزمدونهدای شدیمیایی عددد
پراکسددید و عدددد تیوباربیتوریددک اسددید و آزمددونهددای
میکروبی شمارش کلدی باکتریدایی و شدمارش کپدک و
مخمر ،همگی حاکی از معنیدار بودن اثر تیمار ،زمدان و
اثر متقابل این دو بر نتایج بهدست آمدده در هدر آزمدون
بدود ( .)P<0/00نتددایج بدهدسدت آمددده از آزمددون عدددد
پراکسید (نمودار  )1نشان داد که جدایگزینی نیتریدت بدا
روغن سیاهدانده در تمدامی سدطوح جدایگزینی در طدی
مددت  01روز نگددهداری سددبب کداهش معنددیدار عدددد
پراکسید همه تیمارها  -غیر از تیمار  T7حاوی  2درصد
روغن سیاهدانه بدون نیتریت  -نسبت به شاهد گردید و
تیمار  T7اگرچه میانگین پدایینتدری نسدبت بده شداهد
داشت اما این اختالف به لحدا آمداری معندیدار نبدود.
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همچندین در اکثدر تیمارهدا و روزهدای مدورد بررسدی،

پراکسید تمامی نمونهها در طدول دوره نگهدداری دارای

تیمارهای حاوی  %0روغن سیاهدانه نسبت به تیمارهدای

روندد صدعودی بددوده و بدا کدداهش غلظدت نیتریددت در

حاوی  %2روغن سدیاهدانده بدهطدور معندیدار میدانگین

تیمارهای حاوی مقدادیر ثابدت روغدن سدیاهدانده ،عددد

کمتری داشتند .همانطور که مالحظده مدیشدود میدزان

پراکسید افزایش یافته است.
1/6
1/4

T1
1

T2

T4

0/6

T5

0/4

T6

meq O /kg

T3

0/8

عدد پراکسید

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

ppm

 00نیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی

ppm

 00نیتریت و  %0روغن

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

نتایج به دست آمده از آزمون عدد تیوباربیتوریک اسید (نمودار  )2نشان داد که میانگین  TBAتمامی نموندههدا در 10
روز ابتدایی افزایش یافت ،در حالیکه از روز  11تا پایان دوره نگهداری ،کاهش در میزان  TBAنمونههدا مشداهده شدد.
در روزهای  11و  21نگهداری تمامی تیمارها  -غیر از تیمار  - T7با شاهد اختالف معنیدار ( )P<0/00داشتند و میزان
 TBAآنها کمتر از شاهد بود و کمترین میانگین در تیمارهای  T2و  T4بهدست آمد .اما در پایان زمدان نگدهداری (روز
 ،)01میان هیچیک از تیمارها با شاهد و با یکدیگر اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/00بهطدور کلدی بدا کداهش
غلظت نیتریت در تیمارهای حاوی مقادیر ثابت روغن سیاهدانه میزان  TBAافزایش یافت .همچنین بدا افدزایش غلظدت
روغن سیاهدانه در مقادیر ثابت نیتریت ،میزان  TBAکاهش یافت .همانطور که مالحظه میشود تیمدار حداوی 20 ppm
نیتریت و  0درصد روغن سیاهدانه و نیز تیمار حاوی  60 ppmنیتریت و  0درصد روغن سیاهدانده در روزهدای  1تدا 21
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بهداشت مواد غذایی

نگهداری از کمترین میانگین  TBAبرخوردار بودند و نمونه شاهد (حاوی  120 ppmنیتریت) و تیمار حداوی  2درصدد
روغن سیاهدانه بهتنهایی بیشترین میانگین  TBAرا به خود اختصاض دادند.

1/4

C
1

T1
T2

0/8

T3

0/6

T4
0/4

T5
T6

0/2

T7

عدد تیوباربیتوریا اسید mg MDA/kg

1/2

0

T8

زمان (روز)

نمودار ( -)2روند تغییرات میزان تیوباربیتوریک اسید نمونههای سوسیس در طی  01روز نگهداری در 4oC
 :Cنمونه شاهد حاوی

ppm

 120نیتریت :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

ppm

 00نیتریت و  %2روغن سیاهدانه :T6 ،تیمار حاوی

ppm

 00نیتریت 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 (نمودار

کمتری بودند .در روزهای  21و  01نگهداری ،شدمارش

 )0نشددان داد کدداهش نیتریددت در کندار افددزودن روغددن

کلی میکروبی نسبت به دوره قبل افزایش یافت .بدا ایدن

سیاهدانه ،موجب افزایش معنیدار میانگین شمارش کلی

حال ،تیمارهای  T1تدا  T4در روز  21و تیمارهدای ،T1

همه تیمارها نسبت بده شداهد در روز اول شدد .در روز

 T2و  T4در روز  01دارای شددمارش کلددی میکروبددی

یددازدهم نگددهداری ،شددمارش کلددی باکتریددایی تمددامی

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

تیمارهای حاوی روغدن سدیاهدانده نسدبت بده روز اول

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

کاهش معنیداری یافت ( ،)P<0/00اما نمونه شداهد کده

در غلظتهای ثابت نیتریت ،تیمارهای حاوی  0درصدد

فاقد روغن سیاهدانه بود کاهش معنیداری نسبت به روز

روغن سیاهدانه نسدبت بده تیمارهدای حداوی  2درصدد

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

روغن سیاهدانه بهطور معنیدار میدانگین شدمارش کلدی

 )T7بهطور معنی داری نسبت بده شداهد دارای میدانگین

میکروبی کمتری داشتند (.)P<0/00
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6
5

C

T1

4

T2
3

T3
T4
T5
T6

1

log cfu/g

2

T7
0

T8

زمان (روز)

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

ppm

20

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 شدمارش کپدکهدا و مخمرهدا

کپکها و مخمرهدا در غالدب مدوارد بدهطدور معندیدار

(نمودار  )4نشان داد در ابتدای زمان نگهداری بیشترین

افزایش یافت ( .)P<0/00به عدالوه بدا افدزایش روغدن

میانگینها مربوط به تیمارهای بدون نیتریدت حداوی %2

سیاهدانده از  %2بده  %0در غلظدتهدای ثابدت نیتریدت،

و  %0روغددن س دیاهداندده ) T7و  (T8بددوده و در سددایر

شدمارش کپدکهدا و مخمرهددا در اکثدر مدوارد بدهطددور

نمونهها جداسازی صورت نگرفدت .طدی روزهدای ،11

معنیدار کاهش یافدت .هدمچندین شدمارش کپدکهدا و

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

مخمرها در بیشتر تیمارها ،در هر دوره زمانی نسدبت بده

و همچنین با کاهش نیتریت در غلظتهای  ،%0شمارش

دوره قبدل افددزایش معندیداری را نشدان داد (.)P<0/00
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بهداشت مواد غذایی

3

C
2

T1

T2
1/5

T3
T4
T5
T6

0/5

log cfu/g

1

شمارش ک ا ها و مخمرها

2/5

T7
T8

0

زمان (روز)

نمودار ( -)4روند تغییرات شمارش کپک 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 سوسدیس

 01کمترین امتیدازات طعدم بده تیمدار حداوی 60 ppm

در جدول ( )2ارائه گردیده است .نتدایج ارزیدابی رندگ

نیتریت و  0درصد روغن سیاهدانه ،تیمار حداوی 00 pm

حاکی از اثرگذاری جایگزینی نیتریت با روغن سیاهدانده

نیتریت و  0درصد روغدن سدیاهدانده و تیمارهدای فاقدد

بر رنگ نمونههای سوسیس است و در تمدام دورههدای

نیتریددت کدده  2و  0درصددد روغددن سددیاهداندده داشددتند

زمانی نمونده شداهد و نمونده حداوی  0درصدد روغدن

اختصاض یافته است .ارزیابی بوی نمونههای سوسدیس

سیاهدانه دارای بیشترین امتیاز رنگ و نمونههدای فاقدد

نیز نشان داد در طول مدت زمدان نگدهداری ،تیمارهدای

نیتریت که  2و  0درصد روغن سدیاهدانده داشدتند دارای

حاوی  0درصد روغن سیاهدانه بههمدراه  20و 60 ppm

کمترین امتیاز بودند (.)P<0/00

نیتریت باالترین امتیاز بو و تیمار فاقد نیتریت حداوی 2

ارزیابی طعم نمونه های سوسیس نشدان داد در تمدام

درصد روغن سیاهدانه پایینترین امتیاز بو را دارا بودندد.

دورههای زمانی نمونه شاهد باالترین امتیداز طعدم را بده

نتایج ارزیابی بافت برخالف سدایر ویژگدیهدای حسدی

خود اختصاض داد و کمتدرین امتیداز طعدم تدا روز 21

نشان داد که اثر جایگزینی نیتریت با روغن سدیاهدانده و

مربوط به تیمارهای حاوی  0درصد روغن سدیاهدانده در

همچنین اثر زمان بر بافت نمونههای سوسیس معندیدار

ترکیب با غلظتهای مختلف نیتریدت بدوده امدا در روز

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

تیما ر
C
T1

طعم

BCa

4 / 12 ± 0 / 0 0

BCa

4 / 00 ± 0 / 0 0

T3

D Ea

CDa

0 / 62 ± 0 / 0 2

0 / 00 ± 0 / 00

BCa

4 / 00 ± 0 / 0 0

4 / 09 ± 0 / 02 A B a
Da

0 / 09 ± 0 / 02

BCa

0 / 89 ± 0 / 0 0

4 / 20 ± 0 / 46 A B a
Da

0 / 20 ± 0 / 46

T4

4 / 00 ± 0 / 00 C D a

0 / 89 ± 0 / 0 0 B C a

0 / 89 ± 0 / 0 0 B C a

0 / 9 0 ± 0 / 46 C a

T5

0 / 00 ± 0 / 00 F a

2 / 89 ± 0 / 0 0 Ea

2 / 62 ± 0 / 0 2 Ea

2 / 00 ± 0 / 0 0 Ea

T6

0 / 20 ± 0 / 4 6 EF a

0 / 12 ± 0 / 0 0 D Ea

0 / 00 ± 0 / 0 0 D Ea

2 / 90 ± 0 / 4 6 Ea

T7

1 / 90 ± 0 / 46 Ga

1 / 0 0 ± 0 / 00 F a b

1 / 20 ± 0 / 4 6 F b

1 / 12 ± 0 / 0 0 F b

T8

1 / 89 ± 0 / 00 Ga

1 / 0 0 ± 0 / 00 F a b

1 / 20 ± 0 / 4 6 F b

1 / 20 ± 0 / 4 6 F b

C

4 / 00 ± 0 / 00 A a

4 / 20 ± 0 / 46 A a

4 / 20 ± 0 / 46 A a

4 / 12 ± 0 / 00 A a

T1

0 / 0 9 ± 0 / 02 B a

0 / 2 0 ± 0 / 46 B a

0 / 2 0 ± 0 / 46 B a

0 / 1 2 ± 0 / 00 B a

T2

2 / 09 ± 0 / 0 2 D EF a

2 / 20 ± 0 / 4 6 D EF a

2 / 2 0 ± 0 / 46 C D Ea

2 / 20 ± 0 / 46 C D a

T3

0 / 00 ± 0 / 0 0 B C a

T4

2 / 00 ± 0 / 00 F a

T6

C D Ea

2 / 6 2 ± 0 / 02

2 / 12 ± 0 / 0 0 EF a

T7

CDa

T8

2 / 12 ± 0 / 0 0 EF a

C

بافت

4 / 90 ± 0 / 4 6 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 62 ± 0 / 02 A a

4 / 00 ± 0 / 00 A B a

T5

بو

1

11

21

11

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

T2

رنگ

زمان ( روز )

Ba

2 / 90 ± 0 / 46

4 / 1 2 ± 0 / 00

BCa

2 / 89 ± 0 / 0 0

2 / 00 ± 0 / 0 0 EF a
C D Ea

2 / 0 0 ± 0 / 00

2 / 00 ± 0 / 0 0 EF a
CDa b

2 / 62 ± 0 / 0 2

Ca

2 / 6 2 ± 0 / 02

1 / 90 ± 0 / 4 6 Ea
CDa

2 / 09 ± 0 / 02

2 / 00 ± 0 / 0 0 EF a
CDa b

2 / 09 ± 0 / 0 2

1 / 89 ± 0 / 0 0 D Ea

1 / 89 ± 0 / 0 0 D Ea

A Ba

BCa

4 / 12 ± 0 / 00

0 / 89 ± 0 / 6 4

Ca

2 / 6 2 ± 0 / 02

1 / 90 ± 0 / 4 6 Ea
CDa

2 / 20 ± 0 / 46

1 / 89 ± 0 / 0 0 D Ea
D Eb

2 / 12 ± 0 / 00

1 / 90 ± 0 / 4 6 Ea
BCa

0 / 89 ± 0 / 6 4

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

Aa

4 / 89 ± 0 / 00

A B ab
Aa

4 / 09 ± 0 / 0 2

4 / 62 ± 0 / 02

A BCa b
Aa

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 62 ± 0 / 02

BCb
Aa

0 / 89 ± 0 / 64

4 / 62 ± 0 / 02

T5

4 / 09 ± 0 / 02 A B a

4 / 12 ± 0 / 0 0 A B ab

0 / 8 9 ± 0 / 64 B C a b

0 / 6 2 ± 0 / 02 C D b

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 / 1 2 ± 0 / 00 B a

Ba

0 / 8 9 ± 0 / 64

Ca b

0 / 62 ± 0 / 0 2

Db

0 / 12 ± 0 / 6 4

T8

4 / 62 ± 0 / 02 A B a

4 / 09 ± 0 / 0 2 A B ab

4 / 09 ± 0 / 0 2 A B ab

0 / 89 ± 0 / 64 B C b

C

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

T1

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

T2

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 1 2 ± 0 / 00

T3

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

0 / 8 9 ± 0 / 00

T4

4 / 0 9 ± 0 / 02

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 0 0 ± 0 / 00

T5

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

0 / 8 9 ± 0 / 00

T6

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

T7

4 / 1 2 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

0 / 8 9 ± 0 / 00

4 / 0 0 ± 0 / 00

T8

4 / 0 9 ± 0 / 02

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 2 0 ± 0 / 46

4 / 2 0 ± 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 سیاه دانه و بدون نیتریت و  :T8تیمار حاوی  %0روغن سیاهدانه و بدون نیتریت.
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کاهش عدد تیوباربیتوریدک اسدید همده نموندههدای

کاهش عدد پراکسید در سوسیسهای تیمدار شدده بدا

سوسدیس از روز  11تدا پایدان زمدان نگدهداری احتمدداالً

روغن سیاهدانه و همچنین پایینتر بدودن میدانگین عددد

بددهدلیددل تخریددب مددالونآلدئیددد توسددط برخددی از

پراکسید تیمارهدای حداوی  0درصدد روغدن سدیاهدانده

میکروارگانیسمها و نیز اکسیداسیون مالونآلدئید به دیگر

نسبت به تیمارهای حداوی  2درصدد روغدن سدیاهدانده

ترکیبات از قبیل الکلها و اسیدهایی کده نمدیتوانندد بدا

نشاندهنده خدواض آنتدیاکسدیدانی قابدلتوجده روغدن

تیوباربیتوریک اسید واکنش دهند ،میباشدد ( Khaleghi

سیاهدانه میباشد که بدا داشدتن مقدادیر بداالی ترکیبدات

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

آنتیاکسیدانی از جمله ترکیبات فندولی و توکدوفرولهدا

میزان تیوباربیتوریک اسید سوسیس پخته مدورد بررسدی

موجب افزایش پایدداری اکسدیداتیو چربدی نموندههدای

قرارگرفت و گزارش شد که عدد تیوباربیتوریدک اسدید

سوسیس تیمار شده نسبت بده شداهد شدده اسدت .ایدن

نمونههای سوسیس بین روزهای  2تا  20کداهش یافدت

ترکیبات با دادن الکترون به رادیکدالهدای آزاد تشدکیل

( .)Moarefian et al, 2011کاهش عدد تیوباربیتوریدک

شددده ،منجددر بدده کنددد شدددن مرحلدده آغدداز و پیشددرفت

اسید نمونههای تیمار شده با روغن سیاهدانه و همچندین

اکسیداسیون گشته و از گسترش زنجیرهای آن جلوگیری

کاهش عدد تیوباربیتوریک اسید در اثر افدزایش غلظدت

میکنند و در نهایت سبب ایجاد محصوالتی با پایدداری

روغن سیاهدانه درغلظتهای ثابت نیتریت ،نشداندهندده

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

اثرگددذاری روغددن سددیاهداندده در بدده تعویددق انددداختن

روغن آفتابگردان با لینولئیک باال ،با روغدن سدیاهدانده

اکسیداسددیون چربددیهددا اسددت .در پژوهشددی فعالیددت

مخلدددوط شدددد و پایدددداری اکسدددیداتیو آن از طریدددق

آنتیاکسیدانی برخی گیاهان و ادویهها از جمله سیاهدانده

اندازهگیری عدد پراکسید بررسی گردید و گدزارش شدد

در برگددر منجمددد مددرط ،از طریددق اندددازهگیددری عدددد

که اختالط روغن سدیاهدانده در سدطح  10و  20درصدد

تیوباربیتوریددک اسددید بررسددی گردیددد و گددزارش شددد

موجب کاهش عدد پراکسدید نسدبت بده شداهد شدده و

تیمارهای حاوی گیاهان و ادویهها در سدطح  1درصدد،

همچندین مخلدوط حداوی  %20روغدن سدیاهدانده عددد

عدد تیوباربیتوریک اسید پایینتری نسبت بده تیمارهدای

پراکسید کمتری نسدبت بده مخلدوط حداوی  10درصدد

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

روغن سیاهدانه داشدت ) .(Ramadan, 2013حدد قابدل

 .)al., 2012میزان مجاز عددد  TBAبدرای محصدوالت

قبول عدد پراکسدید در فدراوردههدای گوشدتی کمتدر از

گوشتی کمتر از  1 mg MDA/kgمیباشد ( Moarefian

 20 meqO2/kgگزارش شده است ( Moarefian et al,

 .)et al., 2011نتدددایج حاصدددل از آزمدددون عددددد

 .)2011نتایج حاصل از آزمون عدد پراکسید نمونههدای

تیوباربیتوریک اسید نمونههای سوسیس نشان داد ،همده

سوسیس نشان داد همه تیمارها از نظدر ایدن پدارامتر در

تیمارهای مورد بررسی از نظر ایدن پدارامتر در محددوده

محدوده قابلقبول قرار داشتند.

قابلقبول قرار داشتند.

13

ابوالحسنزاده و همکاران


اثر جایگزینی نیتریت با روغن سیاهدانه بر ویژگیهای کیفی سوسیس

کاهش شمارش کلی میکروبی در تیمارهدای حداوی

زرشک سیاه جایگزین نیتریت در تولید سوسیس گردید

روغن سیاهدانه بهخصوض در روز  11نگهداری مشاهده

و گزارش شد که تیمار حاوی بداالترین غلظدت عصداره

گردید که این کاهش در تیمار حاوی  20 ppmنیتریت و

بههمراه نیتریت دارای پایینترین میانگین شمارش کلدی

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

و تیمار فاقد هرگونه افزودنی بیشترین میانگین شمارش

میانگین شمارش پایینتر در تیمارهای حداوی  0درصدد

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

روغن سیاهدانه نسبت به تیمارهای حاوی  2درصدد آن،

ملی موجود ،شمارش کلی میکروبی بایدد کمتدر از log

مربوط به اثرات ضدباکتریایی روغن سیاهدانده مدیباشدد

 0 CFU/gباشددد کدده نتددایج حاصددل از شددمارش کلددی

که با حضور تیموکینون و آلفاپینن که از ترکیبات عمدده

میکروبی تحقیق حاضدر نشدان داد صدرفاً نمونده شداهد

روغن سیاهدانه میباشند ،در ارتباط است .مکانیسدم اثدر

(حاوی  120 ppmنیتریت) و تیمارهای حاوی 20 ppm

این ترکیبات ضددباکتریایی ،بازدارنددگی آنهدا از سدنتز

و  60 ppmنیتریددت همددراه بددا  2و  0درصددد روغددن

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

سیاه دانه 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 نگدهداری در سدرما ،مشداهده

افزایش معندیدار شدمارش کپدکهدا و مخمرهدا بدا

شد که افزودن روغن سیاهدانه موجب کداهش شدمارش

کاهش نیتریت در غلظتهای  2درصدد و هدمچندین بدا

کلی باکتریایی در  9روز ابتدایی و سپس افدزایش آن در

کاهش نیتریت در غلظتهای  0درصد نشداندهندده اثدر

ادامه زمان نگهداری مدیشدود و هدمچندین بدا افدزایش

بازدارندگی بهتر تیمارهای حاوی مقادیر بیشدتر نیتریدت

غلظت روغن سیاه دانده ،شدمارش کلدی باکتریدایی در 9

بر شمارش کپکها و مخمرها در نموندههدای سوسدیس

روز ابتدددایی کدداهش بددیشتددری یافددت ( Rabie and

میباشد .با این حدال ،در روزهدای  21و  01نگدهداری،

 .)Marzouk, 2010ایددن رونددد و کدداهش شددمارش

تفاوت معنیداری بین نمونه شاهد و تیمارهدای حداوی

میکروبی در روزهای ابتدایی نگهداری در تحقیق حاضر

 20 ppmنیتریت با  2و  0درصد روغن سیاهدانه مشاهده

نیز مشاهده گردید که میتواند بهعلت اثر متقابل سرما و

نگردید .کاهش معنیدار شمارش کپکها و مخمرهدا بدا

اثر ضدمیکروبی روغن سیاهدانه بر باکتریهای ترموفیدل

افزایش غلظت روغن سیاهدانه از  2درصد بده  0درصدد

و مزوفیددل باشددد .امددا از روز یددازدهم بددا تغییددر فلددور

در غلظتهای ثابت نیتریت مشاهده شد که این کداهش

میکروبی ،باکتریهایی که تحمل سرمایی بیشتری داشته

در تیمارهددای حدداوی  60 ppmو  00 ppmنیتریددت در

و توانایی رشد در سرما را داشتند شروع به رشد نمدوده

روز  01تا حدود  0/0سیکل لگاریتمی رسید کده حداکی

و بار میکروبی افزایش یافت .نکته حائز اهمیدت شدیب

از اثرات ضدقارچی روغن سیاهدانه است .اثر ضدقارچی

رشد این باکتریها مدیباشدد کده در تیمارهدای حداوی

روغن سدیاهدانده بدا محتدوای کیندونهدا (تیموکیندون و

مقادیر بداالتر روغدن سدیاهدانده و نیتریدت دارای شدیب

تیموهیدروکینون) مرتبط دانسته میشود .این ترکیبات با

کنددتری اسدت .هدمچندین در تحقیدق دیگدری عصداره

ایجاد کمپلکس برگشتناپدذیر بدا پدروتئینهدای هسدته
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باعددغ غیرفعددال شدددن پددروتئین مدیشددوند .هددمچن دین

روغن سیاهدانه نیدز در طدول دوره نگدهداری تقریبداً در

تیموکینون به پلیپپتیدهای دیواره سدلولی و آندزیمهدا و

محدوده قابلقبدول قدرار داشدت امدا سدایر تیمارهدا بدا

پروتئینهای محدود شده در غشدای پالسدمایی متصدل

غلظتهای متفاوت نیتریت و روغن سیاهدانده در طدول

شده و باعغ از دست رفتن عملکرد آنها و بازدارندگی

مدت نگدهداری امتیداز قابدلقبدولی نداشدتند .بدهعدالوه

از رشد قارچها میشود .بهعدالوه سدیاهدانده حداوی دو

گذشت زمان نیز موجب افت امتیاز طعدم همده تیمارهدا

پپتید ضدقارچی به نامهای  Ns-D1و  Ns-D2مدیباشدد

شد که احتماالً بهدلیل فعالیت میکروبدی و اکسیداسدیون

که از اثرات ضدقارچی قدرتمندی برخوردارندد ( Taha

چربی میباشد .در مطالعهای مزایا و مخداطرات اسدتفاده

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

از سدیم نیتریت در فدرآوردههدای گوشدتی عمدلآوری

اسددتاندارد ملددی موجددود ،بیشددینه شددمارش کپددکهددا 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 شدامل (،26 ،0

شمارش کپکها و مخمرها در این تحقیق نشان داد همه

 02و  106 ppmنیتریت) ،فرانکفورتر حداوی 106 ppm

تیمارها غیر از تیمارهدای  T7و ( T8فاقدد نیتریدت) در

نیتریت بهلحا رنگ و طعم پذیرش بدیشتدری داشدت

روز  21و تیمارهدددای  T3و  T5تدددا  T8در روز  01در

)  .(Sindelar and Milkowski, 2011از طدرف دیگدر،

محدوده استاندارد تعیین شده برای سوسیس قرار داشتند

افزودن روغن سیاهدانه موجب افزایش امتیاز بدو نسدبت

و صرفاً پنج تیمار یاد شده در روزهای مذکور خدار از

به شاهد در همه تیمارهدای حداوی  20 ppmو 60 ppm

این محدوده بودند (.)ISIRI, 2303/2005

نیتریت در سطح جایگزینی با  0درصد روغن سدیاهدانده

کاهش امتیاز رنگ نموندههدای سوسدیس بدا کداهش

گردید .در پژوهشی اثر ضدباکتریایی عصداره سدیاهدانده

نیتریت بدهعلدت کداهش تشدکیل نیتروزومیوگلدوبین از

علیه سه گونه سالمونال در قطعدات گوشدتی و گوشدت

میوگلوبین ،در حضور نیتریکاکسداید ناشدی از نیتریدت

چدرککدرده مددورد بررسدی قرارگرفددت و گدزارش شددد

میباشد .بهعالوه گذشت زمان نیز موجدب افدت امتیداز

افزودن عصاره سیاهدانه موجب بهبود ویژگی حسی بوی

رنددگ همدده تیمارهددا شددد کدده احتمدداالً بددا تشددکیل

نمونههای گوشت چرککرده مدیشدود (Tayel and El-

متمیوگلوبین و هدمچندین اکسیداسدیون رنگداندههدای

 .)Tras, 2011همچنین با کاهش یا حدذف نیتریدت ،در

گوشت عملآوری شده در ارتباط باشدد ( Khaleghi et

غلظتهای ثابت سیاهدانه ،بهخصوض تیمارهای حداوی

 .)al., 2016امتیاز طعم نمونه شاهد در محددوده بسدیار

 2درصد روغن سیاهدانه امتیداز بدو بدهطدور معندیداری

رضایتبخش قرار داشت اما افدزودن روغدن سدیاهدانده

کاهش یافت که احتماالً بهدلیل افزایش فعالیت میکروبی

موجب کاهش امتیاز طعم همه نمونهها نسبت به شداهد

و اکسیداسددیون چرب دی در اثددر کدداهش نیتریددت اس دت.

شد .پس از شداهد امتیداز طعدم تیمدار حداوی 20 ppm

همانطور که قبالً ذکدر شدد اثدر غلظدتهدای متفداوت

نیتریت و  2درصد روغن سیاهدانده بداالتر و قابدلقبدول

نیتریت و جایگزینی آن بدا روغدن سدیاهدانده بدر بافدت

بوده است و تیمار حاوی  60 ppmنیتریدت و  2درصدد

نمونههای سوسیس معنیدار نبوده است.
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 میکروبی و حسدی آن در،همچنان ویژگیهای شیمیایی

ارزیابی خطرات همراه با نیتریدت موجدود در رژیدم

محدوده قابلقبول استاندارد قرار داشته است و حتی در

غذایی و نیتروزآمینها برای سالمتی انسان مشکل اسدت

برخی از ویژگیهای مورد مطالعه نسبت به شداهد بهتدر

 بده حدداقل رسداندن میدزان مواجهده بدا،اما با این حال

 میتوان آن را بهعنوان بهترین تیمدار معرفدی،بوده است

 امری معقدول و،نیتریت در مواردی که قابل کنترل است

.نمود

، با مقایسه نتایج آزمونهای شدیمیایی.محتاطانه میباشد
گردید که

مندافعی بدرای اعدالم

میکروبی و حسی با حدود قابلقبول مشخ

تعارض منافع

 درصدد2  و جایگزینی آن بدا20 ppm کاهش نیتریت به

نویسندگان هیچ گونه تعدار

روغن سیاهدانه امکانپذیراست که البته بایسدتی بده ایدن

.ندارند

منظور اثر روغن سیاهدانه بر کلستریدیوم بوتولینوم مورد
، با توجه به اینکه در این تیمار.بررسی بیشتر قرار گیرد
 از نیتریت نسبت به شاهد کاسته شدده و00 ppm میزان
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Abstract
One of the major concerns in today's societies is the use of chemical additives in food products and the
risk of their consequences. The aim of this study was to evaluate the possibility of replacing nitrite with
black cumin oil in the formulation of coctail sausages. For this purpose, nitrite was replaced at 0, 30, 60
and 90 ppm of black cumin oil in concentrations of 2% and 3%, and its effect on oxidative stability
(peroxide and thiobarbituric acid indexes) and microbial characteristics (total bacterial count, mold and
yeast) and sensory activity were evaluated during 1 month storage at 4 ° C for days 1, 11, 21 and 31. The
results showed that the replacement of black and white oil in two concentrations reduced the values of
peroxide and thiobarbituric acid indexes in treated with nitrite decreased compared to control (P <0.05).
Also, increasing the black oil content from 2 to 3 percent reduced the microbial load at constant
concentrations of nitrite. Treatments containing 2 and 3% black and white oil with 90 ppm and 60 ppm
nitrites were mainly observed during the storage period with total bacterial count and mold and yeast
comparisons with the control sample (P <0.05). The results of the sensory evaluation also showed that
reducing the amount of nitrite and replacing it with black-and-white oil can reduce the color and taste of
sausage samples but did not have a negative effect on their texture and smell.
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