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چکیده
رویکرد جدید صنایع غذایی استفاده از نگهدارندههای طبیعی بهجای مصنوعی است .مطالعهای بهمنظور معرفی یک محصول کام پذیر و
پایدار که درنتیجة غوطهوری گوشت سینة مرغ در عصارة زرشک و زئین ذرت غنیشده با اسانس پیاز ،در شرایط یخچال صورت گرفت .تیمارهای
مورد بررسی شامل نمونههای غوطهوری شده در آب مقطر استریل ،نمونههای غوطهوریشده در عصارة زرشک  ،%1/5نمونههای غوطهوریشده
در عصارة زرشک  ،%3نمونههای غوطهوریشده در عصارة زرشک  %1/5و زئین ذرت ،نمونههای غوطهوریشده در عصارة زرشک  %3و زئین
ذرت ،نمونههای غوطهوریشده در عصارة زرشک  %1/5و زئین ذرت غنیشده با اسانس پیاز  %2و نمونههای غوطهوریشده در عصارة زرشک
 %3و زئین ذرت غنیشده با اسانس پیاز  %2بودند .نمونهها در دمای  4±1درجه ساتنیگراد بهمدت  15روز نگهداری شده و در فواصل  3روز
مورد آزمایش قرار گرفتند ،تمامی تیمارها بهطور معنیداری جمعیت باکتریهای مزوفیل هوازی ،گونههای سودوموناس ،باکتریهای اسیدالکتیک،
انتروباکتریاسه ،باکتریهای سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه شاهد کاهش دادند .همچنین پوششدهی توسط زئین ذرت غنیشده
با اسانس پیاز بهطور معنیداری این اثرات را بهبود بخشید .براساس یافتههای بهدست آمده ،نتیجهگیری میشود که عصارة زرشک میتواند در
ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز موجب کاهش رشد باکتریهای عامل فساد گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال شود.
کلمات کلیدی :عصارة زرشک ،پوشش خوراکی زئین ذرت ،اسانس پیاز ،نگهدارندة طبیعی ،گوشت سینة مرغ
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
گوشت مرغ در دنیا طرفداران زیادی دارد .این محصول به سبب
دارا بودن میزان باالی پروتئین ،رطوبت و نیز حضور اکسیژن بهشدت
در معرض فساد شیمیایی و میکروبی است .بنابراین مدت زمان ماندگاری
این محصول بسیار پائین است .از اینرو صنایع غذایی امروزه در
جستجوی راهکارهایی بهمنظور افزایش ماندگاری آن میباشند (رنجبر
و همکاران1392 ،؛  Giatrakouو  .)2012 ،Savvaidisازجمله رایجترین
راههای افزایشدهندة ماندگاری محصوالت گوشتی استفاده از روشهای
فوق سرما و انجماد است .آسیب بافتی ،تخریب و کاهش ویتامینها،
مواد معدنی و پروتئینهای محصوالت در استفاده از این نوع روشها
اجتنابناپذیر است که میتواند باعث افت کیفیت و بازار پسندی آنها
شود .ازجمله راهکارهای معمول دیگر که بهمنظور افزایش ماندگاری
مواد غذایی انجام میشود ،استفاده از انواع نگهدارندههای شیمیایی است.
ولی به جهت برخی اثرات جانبی نگهدارندههای مذکور نظیر اثرات
سرطانزایی و ناقصالخلقهزایی و با توجه به افزایش تقاضای مصرف
کنندگان برای دریافت وعدههای غذایی سالمتر (عاری از نگهدارندههای
شیمیایی و قدیمی) تمرکز امروز صنایع بر استفاده از نگهدارندههای
طبیعی با ماهیت اغلب گیاهی و استفاده از ترکیبات سالمتر میباشد
( Giatrakouو 2012 ،Savvaidis؛  Vaithiyanathanو همکاران.)2011 ،
ازجملة این مواد طبیعی میتوان به گیاه زرشک با نام علمی Berberis
 vulgaris Lاشاره کرد .این گیاه در استان خراسان جنوبی در شرق
ایران کشت میشود .میوة گیاه زرشک ازجمله چاشنیهای معروف
غذاهای ایرانی است و معموالً در مهمانیها و رستورانها بههمراه برنج
در کنار مرغ پخته شده تحت عنوان زرشک پلو با مرغ سرو میشود و
طعم ذائقهپسند و پرطرفداری را به غذا میدهد .عالوه بر طعم و مزة
منحصربهفرد میوة گیاه زرشک ،مطالعات متعددی اثرات آنتیاکسیدانی
و ضدمیکروبی عصارههای میوة این گیاه را گزارش نمودهاند (Aliakbarlu
و  .)2015 ،Mohammadiنتایج مطالعات قبلی نشان میدهد که میوة
گیاه زرشک سرشار از مواد فیتوشیمیایی نظیر اسیدآسکوربیک ،ویتامین
کا ،انواع تریترپنوئید ،بیش از  10ترکیب فنولی و  30ترکیب آلکالوئیدی
است ( Hassanpourو 2016 ،Alizadeh؛  Riaziو همکاران.)2015 ،
از سوی دیگر ،بهدلیل حساسیت ترکیبات نام برده شده بهحضور اکسیژن
و جلوگیری از غیرفعال شدن آنها و افزایش طول مدت تاثیر آنها در
مادة غذایی ،استفاده از پوششهای خوراکی میتواند بسیار مفید باشد.
عالوه بر اینها ،ازجمله راهکارهای افزایش اثرات عوامل ضدمیکروبی
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در مواد غذایی ،کاربرد آنها بههمراه پوششهای خوراکی در انواع
غذاهاست .پوششهای خوراکی در حقیقت ،الیههای نازکی از مواد
خوراکی هستند که سدی در مقابل انتقال رطوبت ،اکسیژن و مواد حل
شده در غذا ایجاد میکنند ) Giatrakouو  .)2012 ،Savvaidisبا اعمال
مستقیم پوشش بر سطح غذا ،نیاز به بستهبندی پالستیکی تا حدی
کاهش مییابد درحالیکه همان ایمنی را برای محصول فراهم میآورد.
پوششهای خوراکی حامل آنتیاکسیدان و یا مواد ضدمیکروبی بهعنوان
بستهبندی فعال ،برای تیمار مستقیم سطوح گوشت بهکار رفته و باعث
تاخیر در رنسیدیتی ( ،)Rancidityتغییر رنگ نامطلوب و کاهش بار
میکروبی میشوند (مایلی و همکاران .)1395 ،پوشش خوراکی زئین
ذرت قابلیت تجزیه پذیری زیستی داشته و یک مادة طبیعی است که
دارای ظاهر براق ،سخت ،حاللیت کم در آب ،مقاوم در برابر حملة
باکتریها بوده و همچنین خاصیت آبگریزی باالیی نیز دارد .تاکنون
تحقیقات کمی در مورد کاربرد آن در مواد غذایی انجام شده است.
پوشش خوراکی زئین ذرت باعث حفظ اکسیژن ،دیاکسیدکربن ،رایحه
و رطوبت مادة غذایی میشود .زئین ذرت دارای یک پروتئین نامحلول
درآب به نام پروالمین میباشد که تنها پروتئین استخراج شدة ذرت
بهصورت تجاری محسوب میشود .مطالعات نشان میدهد که پوشش
زئین پتانسیل ترکیب شدن بسیار خوبی با دیگر مواد بهویژه لیپیدها
دارد ( Moradiو همکاران2016 ،؛  Pena-Sernaو همکاران.)2016 ،
امروزه بهمنظور افزایش کارایی پوششهای خوراکی از انواع اسانسهای
گیاهی با خواص دارویی استفاده میکنند .ازجملة این گیاهان ،گیاه
پیاز با نام علمی  Allium cepaاست که عطر و طعم بسیار قوی دارد.
این گیاه بهطور گسترده در انواع مواد غذایی بهکار میرود .اسانس این
گیاه دارای چندین خواص بیولوژیکی مهم مانند خواص ضدمیکروبی
است که طیف وسیعی از میکروارگانیسمها نظیر انواع باکتریها،کپکها
و مخمرها را دربر میگیرد .عالوه بر اینها این گیاه دارای خواص
آنتیاکسیدانی و ضدعفونیکنندگی نیز میباشد که بهدلیل حضور
ترکیباتی نظیر ترکیبات فنلی و ارگانوسولفورو است (2004 ،Benkeblia؛
 Yeو همکاران .)2013 ،با توجه به مطالب ذکر شده در باال ،در مطالعه
حاضر قصد بر این است که تا اثر عصارة زرشک بههمراه پوشش خوراکی
زئین ذرت محتوی اسانس پیاز را بر عوامل فساد میکروبی گوشت
سینة مرغ در شرایط یخچال ارزیابی کرد.
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مواد و روشها
تهیة عصارة اتانولی میوة زرشک :میوههای تازة زرشک از بازار
همدان خریداری شد .سپس تحت شرایط مناسب (به دور از نور و
حرارت و در سایه) بهمدت دو هفته خشک گردید .نمونة بهدستآمده
با استفاده از آسیاب خانگی هاردستون مدل  GRP2002ساخت کشور
انگلستان به پودر تبدیل و سپس در ظروف تیره و غیرقابل نفوذ به هوا
در دمای  -18درجة سانتیگراد نگهداری شد .پودر میوة زرشک با نسبت
 10:1با حالل مخلوط و بهکمک دستگاه سونیکاتور با پاور  ،50فرکانس
 20کیلوهرتز و در دمای  25درجة سانتیگراد بهمدت  30دقیقه
عصارهگیری شد .بعد از طی زمان استخراج ،عصارهها با کاغذ صافی
واتمن شمارة یک فیلتر شدند و بخش جامد کامالً جدا گردید .حالل
بهکمک دستگاه روتاری اواپوریشن در دمای  50درجة سانتیگراد تبخیر
و عصاره تغلیظ شد .عصارة تغلیظ شده در آون تحت خالء و شرایط
دمایی  50درجة سانتیگراد قرار گرفت تا کامالً خشک شد و تا زمان
استفاده در ظروف غیرقابل نفوذ به هوا در فریزر  -18درجة سانتیگراد
نگهداری گردید ( Albuو همکاران.)2004 ،
تهیة محلول زئین ذرت  :%20پودر زئین ذرت از شرکت norevo

آلمان خریداری شد 20 .گرم پودر زئین ذرت بههمراه اتانول ( )%96در
یک استوانة مدرج کامالً یکنواخت و  4گرم گلیسرول بهعنوان پالستی
سایزر به محلول اضافه شد .سپس به محلول حاصله آنقدر اتانول ()%96
اضافه شد تا به حجم  100سیسی رسید و دوباره محلول جهت یکنواخت
شدن بهمدت  5دقیقه همزده شد و پس از آن بهمدت  5دقیقه زیر
هود جوشانده شد .محلول قبل از استفاده ،فیلتر و تا دمای  4درجة
سانتیگراد سرد گردید .بهمنظور پخش یکنواخت و کامل اسانس در
محلول زئین ذرت ،ابتدا اسانس مورد نظر با توئین  80مخلوط شد
(توئین  80بهمیزان  )%0/2و سپس به محلول نهایی زئین ذرت اضافه
گردید ( Moradiو همکاران2016 ،؛  Pena-Sernaو همکاران.)2016 ،
محلولهای عصارة  1/5و  3درصد نیز بهطور جداگانه با استفاده از آب
مقطر استریل تهیه شدند.
آماده کردن نمونههای گوشت :گوشت سینة مرغ تازه از بازار
شهرستان همدان خریداری گردید و در مجاورت یخ به آزمایشگاه مواد
غذایی منتقل شد .پس از شستشو و قطعهبندی تحت شرایط استریل،
نمونهها بهطور تصادفی به  7گروه تقسیم شدند و بالفاصله در محلولهای
موردنظر پوشش داده شدند.
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تیمارهای مورد مطالعه -1 :تیمار نمونه با آب مقطر استریل (شاهد
 -2 ،(Cتیمار نمونه با عصارة  %1/5زرشک ( -3 ،)BE%1/5تیمار نمونه
با عصارة  %3زرشک ( -4 ،)BE%3تیمار نمونه با عصارة  %1/5زرشک
با پوشش زئین ذرت ( -5 ،(BE %1/5-CZتیمار نمونه با عصارة %3
زرشک -پوشش زئین ذرت ( -6 ،(BE %3-CZتیمار نمونه با عصارة %1/5
زرشک -پوشش زئین ذرت %2-اسانس پیاز (،(BE% 1/5-CZ-A%2
 -7تیمار نمونه با عصارة  %3زرشک -پوشش زئین ذرت %2 -اسانس
پیاز )(BE%3-CZ-A% 2
غوطهوری و پوششدار کردن نمونهها :در مورد نمونههای حاوی
عصارة زرشک و زئین ذرت ابتدا نمونههای مورد نظر درون عصارة
زرشک غوطهور و بعد از خشک شدن زیر هود میکروبیولوژیک درون
محلول زئین ذرت قرار داده میشدند .مدت زمان غوطهوری برای تمام
تیمارها  2دقیقه درنظر گرفته شد .بعد از غوطهوری ،نمونهها درون
بستههای زیپ پک استریل بستهبندی شدند و در روزهای ،9 ،6 ،3 ،0
 12و  15از لحاظ میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند ( Bazargani
 Gilaniو همکاران2015 ،؛  Vaithiyanathanو همکاران.)2011 ،
آزمايشهای میكروبی :مقدار  25گرم نمونه بههمراه 225
میلیلیتر آب پپتونة  0/1درصد درون کیسة مخصوص استومکر مخلوط
و در استومکر ) (Stomacher 400, Circulator, Sewardبا  200دور
در دقیقه بهمدت  60ثانیه هموژن شد .سپس رقتهای بعدی در لولههای
حاوی آب پپتونة  0/1درصد تهیه شد و در پلیتهای حاوی محیط
کشت ،کشت داده شد .آزمایشات میکروبی انجام گرفته شامل شمارش
جمعیت کلی باکتریها ،سایکروتروفها ،باکتریهای اسیدالکتیک،
سودوموناسها ،انتروباکتریاسه و کپک و مخمر بود (Bazargani Gilani
و همکاران2015 ،؛  Vaithiyanathanو همکاران.)2011 ،
تجزيه و تحلیل آماری :برای انجام آزمایشات مختلف ،سه نمونة
مجزا از هر بسته به ازای هر مرحله آزمایش مورد بررسی قرار گرفت
(آزمایشات در کلیة مراحل در سه تکرار انجام شد) .آنالیز آماری دادهها
با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ( (ANOVAو نرمافزار (IBM spss
 statistics 21) SPSSو مقایسة میانگینها با آزمون توکی ( (Tukey's
 testانجام شد .مقادیر  p<0/05معنیدار درنظر گرفته شد .ضمناً دادهها
در اشکال بهصورت میانگین  انحراف استاندارد ) (SDذکر گردید.
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نتایج
شکل ( 1نمودارهای  )a-fنتایج آنالیز میکروبی نمونهها را در طی
 15روز نگهداری در شرایط یخچال نشان میدهند .در تمام نمودارها
یک روند رو به رشدی در جمعیت کلی باکتریها ،سایکروتروفها،
باکتریهای اسیدالکتیک ،سودوموناسها ،انتروباکتریاسه و کپک و
مخمر در تمام تیمارها با افزایش زمان نگهداری دیده میشود .گروه
شاهد بیشترین جمعیت میکروارگانیسمها را در تمام روزهای آنالیز
(بهجز روز صفر) بهخود اختصاص داده و تیمارهای ،BE%3 ،BE %1/5
 BE%1/5-CZ-A%2 ،BE %3-CZ ،BE %1/5-CZو (BE %3-CZ-A% 2
بهترتیب در ردههای بعدی قرار دارند .براساس یافتههای بهدست آمده،
تمامی تیمارها در مهار جمعیت میکروبی در طول دورة نگهداری
اختالف معنیداری ) (p<0/05با یکدیگر دارند .همچنین بین اثرات
ضدباکتریایی عصاره با غلظت آن رابطة مستقیمی وجود دارد که این
اثرات با استفاده از پوشش زئین ذرت تقویت شده و توسط اسانس
پیاز به اوج خود رسیده است .به گونهای که تیمار حاوی عصارة 3
درصد و زئین ذرت غنیشده با اسانس پیاز ،بهترین گروه در مهار رشد
جمعیت میکروبها است.

شكل  :a :1میانگین تعداد جمعیت کلی باکتریها :b ،سايكروتروفها:c ،
اسیدالکتیک :d ،گونههای سودوموناس :e ،انتروباکترياسه :f ،کپک -مخمر،
) (Log CFU/gدر تیمارهای مختلف طی زمان نگهداری در دمای  .1±4 °Cحروف بزرگ غیر
مشابه در یک ستون نشاندهندة اختالف معنیدار ( )p<0/05یک تیمار در روزهای مختلف
و حروف غیر مشابه کوچک نشاندهندة اختالف معنیدار ( )p<0/05بین تیمارها در یک روز
است.
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بحث
نتایج مربوط به شمارش باکتریهای مزوفیل نشان میدهند که
تیمارهای حاوی عصارة  %1/5و  %3نسبت به گروه شاهد توانستهاند
بار میکروبی را بهطور معنیداری کاهش دهند .در مطالعهای که
 Aliakbarluو  )2015( Mohammadiدر مورد تاثیر عصارههای آبی
سماق و زرشک بر تغییرات میکروبی و شیمیایی گوشت چرخ شدة
گوسفند انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که این عصارهها در مقایسه
با گروه شاهد بهطور معنیداری رشد باکتریهای عامل فساد نظیر
باکتریهای مزوفیل ،باکتریهای اسیدالکتیک ،کلیفرمها ،کپک و
مخمرها و نیز باکتری لیستریای تلقیح شده را کاهش دادند .آنها
اعالم کردند که قدرت ضدمیکروبی عصارة زرشک را میتوان به وجود
آلکالوئیدها ،آنتوسیانینها ،فالونوئیدها ،ترکیبات فنولی و همچنین
آنزیمهای آنتیاکسیدانی آن نسبت داد Hassanpour .و Alizadeh
( )2016محتوای فنولی و خاصیت آنتیاکسیدانی انواع واریتههای
گونههای مختلف گیاه زرشک جمعآوری شده از ایران را اندازهگیری
کردند .آنان اعالم کردند که میتوان از گونهها و واریتههای مختلف
این گیاه بهمنظور ارتقای ارزش تغذیهای مواد غذایی استفاده نمود .بر
طبق مطالعهای که توسط  Riaziو همکاران ( )2015انجام گردید ،مشخص
شد که عصارة اتانولی زرشک دارای اثرات ضدباکتریایی علیه باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کال است .همچنین در این مطالعه،
آنان اعالم کردند که استفاده از این عصاره در سوسیس تلقیح شده با
باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس بهعلت اثرات ضدباکتریایی میتواند
میزان مصرف نیتریت مورد نیاز را در آن کاهش دهد و بهدنبال آن میزان
تشکیل نیتروزآمین سرطانزا را در آن کم کند .استفاده از پوشش زئین
ذرت بهویژه زئین ذرت غنیشده با اسانس پیاز بههمراه عصارة زرشک
اثرات ضدمیکروبی را بهطور معنیداری در مقایسه با سایر تیمارها افزایش
داد .بهطوریکه در این مطالعه تیمار  BE % 3-CZ-A% 2مؤثرترین
تیمار علیه تمام گروههای میکروبی بررسی شده بود .این نتیجه میتواند
مربوط به اثر ترکیبی مواد ضدمیکروبی بهکار رفته در مورد تیمارها
باشد که منجر به ممانعت از رشد میکروارگانیسمهای عامل فساد گرم
مثبت و گرم منفی شده است .مطالعات قبلی مکانیسم ضدمیکروبی
انواع اسانسها ازجمله اسانس پیاز را گزارش کردهاند و آنرا به توانایی
ایجاد اختالل در غشای سیتوپالسمی ،نیرو محرکة پروتونی ( Proton
 ،)Motive Forceجریان الکترونها ،انتقال فعال و انعقاد محتویات سلول،
توسط اسانسها نسبت دادهاند ( Ye .)2004 ،Burtو همکاران ()2013
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اثرات ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی اسانس پیاز را به حضور ترکیبات
ارگانوسولفورو ( )Organosulfurنظیر متیل -5متیل فوریل سولفید
( ،)Methyl 5-methylfuryl sulﬁdeمتیل -3،4دی متیل -2تی انیل
دیسولفید ( )Methyl 3,4-dimethyl-2-thienyl disulﬁdeو -1پروپنیل
پروپیل دیسولفید ( )1-propenyl propyl disulﬁdeنسبت دادند و اعالم
کردند که میتوان از اسانس این ماده بهعنوان نگهدارندة طبیعی در
مواد غذایی استفاده نمود .در مطالعة دیگری  Moradiو همکاران ()2016
نشان دادند که با وارد کردن ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی در فیلم خوراکی
زئین ذرت ،میتوان اثرات ضدمیکروبی این ترکیبات را در مواد غذایی
تقویت نمود .باکتریهای سایکروتروف گرم منفی ( Gram-negative
 ،)Psycrotrophic Bacteriaگروه اصلی میکروارگانیسمهای عامل فساد
گوشتهای تازهای هستند که بهصورت هوازی در درجه حرارت یخچال
نگهداری شدهاند ( .)2007 ،Ibrahim Sallamنتایج بهدست آمده از
این تحقیق نشان میدهد که تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد اثر
معنیداری ( )p<0/05در کاهش رشد باکتریهای سایکروتروف دارند.
این کاهش بهخصوص در مورد تیمارهای ترکیبی بهمیزان بیشتری
قابل رؤیت است .در توافق با نتایج تحقیق اخیر ،در مطالعهای گزارش
شده که هنگام استفادة ترکیبی از فیلم زئین ذرت همراه مونولورین
( )Monolaurinو اسانس آویشن شیرازی بهطور معنیداری ()p<0/05
رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز ( )Listeria monocytogenesبهعنوان
یک باکتری سایکروتروف کاهش یافت ( Moradiو همکاران.)2016 ،
تیمارهای حاوی پوشش زئین ذرت و عصارة اتانولی پوست نارنج در
مطالعة مایلی و همکاران ( ،)1395تعداد باکتریهای سایکروتروف فیلة
ماهی قزلآالی رنگینکمان را در روز  12نگهداری در مقایسه با
تیمارهای دیگر بهطور معنیداری ( )p<0/05کاهش داد .براساس
نتایج مطالعة حاضر ،تعداد باکتریهای سایکروتروف تیمار شاهد،
 BE %1/5و  BE %3بعد از سه روز نگهداری ،باالتر از حد استاندارد
تعداد سایکروتروفها در گوشت مرغ یا  log CFU/gبه  7رسید .در
صورتیکه در تیمارهای دارای پوشش و تیمارهای دارای پوشش و
اسانس حتی در روز  15نگهداری هم از  7 log CFU/gبیشتر نشد.
محققان دیگر نیز یافتههایی مشابه را بیان کردهاند .بهعنوان مثال در
تحقیقی که توسط  (2014( Latouانجام گرفته ،گزارش شده است که
در استفادة همزمان از کیتوزان و بستهبندی اتمسفر تغییر یافته در
گوشت مرغ ،میانگین لگاریتم تعداد باکتریهای سایکروتروف در طی
 14روز نگهداری در دمای یخچال همچنان کمتر از 7 log CFU/g
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باقیمانده است و این در حالی است که در گروه شاهد بعد از  4روز به
 7 log CFU/gرسیده است.
باکتریهای اسیدالکتیک ،باکتریهای بیهوازی اختیاری بوده
و بهعنوان عضوی از فلور میکروبی گوشت مرغ شناخته شدهاند
( Giatrakouو همکاران .)2010 ،اثر قویتر تیمارهای ترکیبی در مورد
این باکتریها نیز صادق بود .در توافق با یافتههای مطالعة حاضر،
 Bazargani-Gilaniو همکاران ( )2015گزارش کردند که غوطهوری
گوشتهای سینة مرغ در آب انار در ترکیب با پوشش خوراکی کیتوزان
حاوی اسانس آویشن شیرازی میتواند بهطور معنیداری ()p<0/05
موجب کاهش تعداد جمعیت باکتریهای اسیدالکتیک نسبت به گروه
شاهد در شرایط یخچال شود Georgantelis .و همکاران ()2007
گزارش کردند که استفادة ترکیبی اسانس رزماری و کیتوزان بر
سوسیسهای تازة خوک نگهداری شده در دمای  4درجة سانتیگراد،
منجر به کاهش  2سیکل لگاریتمی از جمعیت باکتریهای اسیدالکتیک
گردید.
گونههای سودوموناس یکی از اجزای اصلی میکروفلورای فساد
گوشت مرغ تحت شرایط یخچال معرفی شدهاند ( Jayو همکاران،
 .)2005نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،نشان میدهد که تیمار
 BE %3-CZ-A% 2بهطور معنیداری ( )p<0/05دارای بیشترین اثر
علیه باکتریهای سودوموناس است که احتماالً بهعلت عملکرد ترکیبی
ضدمیکروبی عصاره ،پوشش و اسانس بهکار رفته میباشد .در مطالعهای
استفاده از یک پوشش مومی-روغنی حاوی نایسین منجر به ممانعت
از رشد گونههای سودوموناس در گوشت تازة مرغ در شرایط یخچال
گردید ( Gogusو همکاران .)2004 ،در مطالعة دیگری نیز مشاهده
شد عصارة زرشک هنگام ترکیب با پوشش آلژینات حاوی نایسین و
سینامالدهید اثر بازدارندگی بیشتری علیه باکتریهای سودوموناس
در گوشت سینة مرغ در دمای  4درجة سانتیگراد دارد (ولیزاده و
همکاران .)1397 ،بهطورکلی ،در مطالعة حاضر تیمارهای دارای پوشش
زئین ذرت اثر بازدارندگی بسیار بیشتری نسبت به تیمارهای دیگر
دارند ،که احتماالً بهدلیل تأثیر مثبت پوشش در بهبود اثرات ضدمیکروبی
ترکیبات افزوده شده و کاهش از دست رفتن ترکیبات فرار بهخصوص
در مورد اسانس در طول مدت نگهداری است (.)2004 ،Peter
بهطورکلی ،انتروباکتریاسه بهعنوان گروهی از باکتریهای بیهوازی
اختیاری ،قسمت عظیمی از میکروفلورای گوشت مرغ را تشکیل میدهد.
در مطالعة حاضر تیمار  BE %3-CZ-A% 2بهعنوان موثرترین تیمار نسبت
به سایرین باعث ممانعت از رشد باکتریهای انتروباکتریاسه در گوشتهای
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مورد مطالعه شده است Vazquez .و همکاران ( )2016اثرات ضدمیکروبی
اسانس پیاز را بررسی کردند و دریافتند که اسانس پیاز دارای اثرات
ضدمیکروبی علیه باکتری اشرشیا کال ( ،)Escherichia coliبهعنوان
عضوی از خانوادة انتروباکتریاسه میباشد Moradi .و همکاران (،)2016
طی بررسی اثرات ضدمیکروبی فیلم خوراکی زئین ذرت حاوی مونولورین
و اسانس آویشن شیرازی ،دریافتند که فیلم تقویتشدة زئین ذرت باعث
جلوگیری از رشد باکتری اشرشیا کال شده است .در توافق با یافتههای
این تحقیق ،در مطالعهای اثرات عصارة زرشک همراه با پوشش آلژینات
حاوی سینامالدهید و نایسین بر ویژگیهای میکروبی ،شیمیایی و حسی
گوشت سینة مرغ طی دورة نگهداری در یخچال بررسی شد و کاهش
تعداد باکتریهای مختلف عامل فساد ازجمله باکتریهای خانوادة
انتروباکتریاسه مشاهده گردید (ولیزاده و همکاران.)1397 ،
گزارش شده که ازجمله عوامل دخیل در امر فساد گوشت مرغ،
کپکها و مخمرها هستند ( Hwangو  .)1995 ،Beuchatدر تحقیق
حاضر ،تیمارهای حاوی پوشش ،عصاره و اسانس بهطور معنیداری
( )p<0/05اثر بازدارندگی بیشتری علیه کپکها و مخمرها نسبت به
سایر تیمارها داشتند ،که این نتیجه میتواند بهدلیل عملکرد ترکیبی
ضدمیکروبی عصاره ،پوشش و اسانس و همچنین اثرات ضدقارچی
اسانس پیاز باشد .در تأیید این نتایج ،در تحقیقی گزارش شده است
که اسانس پیاز در غلظت بسیار پایین میتواند آفالتوکسین ()Aflatoxin
تولیدی توسط آسپرژیلوس فالووس ( )Aspergillus flavusو آسپرژیلوس
پارازیتیکوس ( )Aspergillus parasiticusرا بهطور چشمگیری کاهش
دهد ( Zohriو همکاران .)1995 ،در تحقیق دیگری ،اثرات ضدمیکروبی
اسانس پیاز علیه تعدادی از میکروارگانیسمها ازجمله قارچها گزارش
شده است ( Yeو همکاران Pena-Serna .)2013 ،و همکاران ()2016
به بررسی پوشش خوراکی زئین در ترکیب با صمغ گزانتان و اسیداولئیک
بر نوعی پنیر نیمه سخت پرداختند .آنان در این مطالعه ،زئین را
به عنوان پروتئین اصلی ذرت معرفی کرده که از سوی سازمان غذا و
داروی امریکا ( )FDAجزء ترکیبات  GRASطبقه بندی میشود.
همچنین آنان اعالم کردند که پوششهای حاصل از زئین ،براق ،سخت
و بسیار آب گریز بوده و نسبت به حمالت میکروبها نیز بسیار
مقاومند.
براساس یافتههای مطالعة حاضر ،نتیجهگیری میشود که
فرموالسیون مورد استفاده تاثیر چشمگیری در کاهش رشد عوامل
فساد میکروبی گوشت سینة مرغ در شرایط یخچال دارد .با توجه به
طبیعی بودن ترکیبات بهکار رفته ،اثرات مفید اثبات شدة
.
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