تأثیر پوشش خوراکي زيست فعال ژالتین/هیدروکسي پروپیل بتا
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مرتضی عادلی میالنی ،aمریم قبادی دانا ،* bبابک قنبرزاده ،cآیناز علیزاده،d
e

پیمانه قاسمی افشار

 aدانش آموخته دکتری گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 bاستادیار گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی ،پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ایران
 cاستاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران؛ استاد گروه مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده
مهندسی ،دانشگاه خاور نزدیک ،قبرس شمالی ،ترکیه
 dدانشیارگروه علوم و صنایع غذایی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 eاستادیارگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،واحد هیدج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هیدج ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله8311/18/31 :

چکیده
مقدمه :هدف از این مطالعه ،بررسی اثر پوشش ژالتین /هیدرکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه ( )Urtica dioica L.بر
ویژگیهای شیمیایی ،میکروبی و حسی گوشت بوقلمون در طی دوره نگهداری میباشد.
مواد و روشها :ترکیبات شیمیایی اسانس گزنه با استفاده از کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی شناسایی شد .نمونههای گوشت
بوقلمون پوشش دهی شده با نانو امولسیون اسانس گزنه در غلظت  8/5درصد (حجمی /حجمی) ،پوشش دهی شده با ژالتین /هیدرکسی
پروپیل بتاسیکلودکسترین ( )HPBCحاوی نانو امولسیون گزنه ،بستهبندیشده در سلوفان و بدون پوشش (کنترل) در یخچال و دمای
 4±8°Cنگهداری شدند .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی (افت وزنی ،pH ،نیتروژن فرار کل و تیوباربیتوریک اسید) ،ویژگیهای میکروبی و
خواص حسی نمونهها در فواصل زمانی نگهداری  01 ،85 ،81 ،5 ،1روز مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافتهها :نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی ،وجود ترکیبات مؤثر دارای فعالیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی به ویژه
کارواکرول ( 58/01درصد) را نشان داد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،در تیمارهای گوشت بوقلمون حاوی نانو امولسیون اسانس
گزنه در مقایسه با نمونههای کنترل ،مقادیر پایینتری از افت وزنی ،نیتروژن فرار کل ،تیوباربیتوریک اسید و نیز تعداد کمتر باکتریهای
مزوفیل ،سرمادوست ،کپک و مخمرها در طی دوره نگهداری مشاهده شد ( )p˂1/15و باالترین امتیازهای حسی از نظر ویژگیهای بو،
شکل ظاهری ،رنگ و پذیرش کلی حاصل گردید.
نتیجهگیری :یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بهترین نمونه در بین تیمارهای مورد بررسی ،نمونه گوشت بوقلمون پوشش
دهی شده با ژالتین/هیدرکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی  8/5درصد نانو امولسیون اسانس گزنه بود و این پوشش نوین تاثیر مطلوبی
بر افزایش ماندگاری گوشت بوقلمون داشت.

واژههای کلیدی :اسانس گزنه ،پوشش خوراکی زیست فعال ،گوشت بوقلمون ،نانو امولسیون ،هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: Dana.m@standard.ac.ir
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مقدمه

گوشت بوقلمون ،یکی از گوشتهای گرانقیمت و
دارای ارزش تغذیهای مطلوب میباشد که استفاده از آن در
سالهای اخیر در کشور ایران افزایش یافته است .میزان
چربی و کلسترول گوشت بوقلمون در مقایسه با گوشت گاو
و گوسفند کمتر است و دارای مواد معدنی از قبیل آهن،
روی ،مس ،پتاسیم ،منیزیم ،فسفر ،منگنز و ویتامینهای
اسید اسکوربیک ،تیامین ،ریبوفالوین ،اسید پنتاتونیک،B6 ،
 B12و  Aمیباشد .بر اساس آمار  FAOدر زمینه صنعت
تولید گوشت بوقلمون ،ایران در رده سوم آسیا قرار دارد .این
در حالی است که گوشت بوقلمون به دلیل دارا بودن
رطوبت ،پروتئین و  pHباال ،محیط مناسب و ایده آلی برای
رشد میکروارگانیسمهای بیماریزا و دارای قابلیت
فسادپذیری باال میباشد .قرار گرفتن در معرض فساد
اکسیداتیو ،میکروبی و تغییرات حسی نامطلوب در طی دوره
نگهداری بهعنوان یک محدودیت در تولید و تجارت این
محصول محسوب میشود .فساد میکروبی گوشت طیور
ازجمله بوقلمون اغلب ناشی از فعالیت باکتریهای گرم
منفی ،سرمادوستها ،باکتریهای اسیدالکتیک ،مخمرها و
 02چندین گونه از باکتریهای گرم مثبت میباشد ( Salehi,
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2014; Casaburi et al., 2015; Contini et al.,
.)2013

اثرات زیانبار بسیاری از ترکیبات نگهدارنده شیمیایی بر
سالمت مصرفکنندگان منجر به افزایش تحقیقات برای
یافتن فناوریهای نوین نگهداری مواد غذایی بر پایه
افزودنیهای طبیعی بهمنظور بهبود کیفیت ،ایمنی ،کاهش
ضایعات ،افزایش ماندگاری و صادرات مواد غذایی به سایر
کشورها شده است .در این رابطه ،اسانسهای روغنی دارای
خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی بسیار مورد توجه
قرارگرفتهاند .با توجه به اینکه اکسیداسیون و فساد
میکروبی در سطح ماده غذایی آغاز میشود ،استفاده از
بستهبندی فعال برای ممانعت از واکنشهای فساد مواد
غذایی ایده آل میباشد ( .)Almasi et al., 2016یکی از
روشهای نوین برای افزایش ماندگاری گوشتهای تازه
آماده مصرف ،استفاده از پوششهای خوراکی زیست فعال
است که عالوه بر سازگاری با محیط زیست ،غیر سمی و
ارزان بودن ،جلوگیری از تبادل گازها ،رطوبت و نفوذ
میکروارگانیسمها میتواند ماده غذایی را از آسیبهای

فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی محافظت نماید و بر افزایش
ماندگاری محصوالت غذایی مؤثر باشد .از طرفی
بهکارگیری اسانسهای روغنی در فیلمهای خوراکی فعال
منجر به درونپوشانی آنها در بستر بیوپلیمر و مهاجرت
آهسته آنها به ماده غذایی دارای پوشش میشود و بر
بهبود استحکام ،خواص حرارتی ،شفافیت ،خواص ضد
میکروبی و آنتیاکسیدانی فیلمهای امولسیونی مؤثر میباشد
) .)Gharibzahedi et al., 2017کاهش اندازه قطرات به
محدوده نانومتر با افزایش نسبت سطح به حجم عوامل غیر
قطبی و دسترسی زیستی منجر به تسهیل نفوذپذیری
ترکیبات فعال به غشای سلولی میکروارگانیسمها شده و
ویژگیهای ضدمیکروبی فیلمهای نانو امولسیونی را بهبود
میبخشد ).(Otoni et al., 2014
ژالتین بهعنوان یک ترکیب پروتئینی باقیمت نسبتاً
ارزان از دناتوراسیون حرارتی کالژن تولید میشود و به
دلیل خصوصیات عملکردی آن در تولید فیلم و پوششهای
خوراکی زیستتخریبپذیر بسیار مورد توجه میباشد .از
معایب استفاده از ژالتین در بستهبندی مواد غذایی میتوان
به جاذبه الرطوبه بودن ،حاللیت زیاد در آب و بازدارندگی
کم در برابر بخارآب اشاره نمود .استفاده از ترکیبات روغنی
هیدروفوبیک مانند اسانسهای روغنی میتواند بر بهبود
ویژگی بازدارندگی پوشش خوراکی ژالتین نسبت به رطوبت
مؤثر باشد(.)Tongnuanchan et al., 2012
گزنه ( )Urtica dioica L.گیاهی گلدار و چندساله از
خانواده  Urticaceaeمیباشد که بهطور طبیعی در ایران
میروید و بهعنوان گیاه دارویی و دارای ارزش تغذیهای باال
در جهان شناختهشده است .وجود برخی ترکیبات فنلی،
اسیدکافئیک ،اسیدفرولیک ،اسیدسیناپیک ،میریسیتین و
بهویژه کارواکرول در گزنه موجب شده است که بهعنوان
ترکیب ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی طبیعی در صنایع
غذایی مطرح و موردتوجه قرار گیرد .اسانس و عصاره گزنه
خواص ضدمیکروبی علیه باکتریهای گرم منفی ،باکتریها
گرم مثبت و برخی مخمرها دارد و در تحقیقات مختلف اثر
بازدارندگی اسانس گزنه علیه سودوموناس ائروژینوزا،

اشریشیاکلی ،باسیلوس سوبتیلیس ،استافیلوکوکوس اورئوس
گزارششده است )Gulchin et al., 2004; Ramtin et
al., 2012; Gharibzahedi et al., 2016; Nadiya
.(Jan et al., 2017
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 تهیه نمونهها

نمونه گیاه گزنه( )Utrica dioicaاز مرکز کلکسیون
زنده تودههای گزنه واقع در زنجان با مختصات جغرافیایی
 36°41'14.6"N 48°24'09.3"Eتهیه و توسط عضو
هیات علمی و کارشناس هرباریوم دانشگاه زنجان تائید شد.
ژالتین تجاری حالل با درجه بلوم  811از شرکت تارا مهر
(تهران ،ایران) ،هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین از
شرکت شاندونگ (چین) ،گلیسرول با کاربری غذایی از
شرکت سیگما آلدریچ (آمریکا) ،گوشت بوقلمون تازه از بازار
کرج و سایر مواد شیمیایی از شرکت مرك (آلمان) تهیه
شدند.
 استخراج و شناسايي ترکیبات شیمیايي اسانس
گزنه

0

اندام هوایی گیاه گزنه پس از تمیز کردن تحت شرایط
بهداشتی و استاندارد ،در شرایط مناسب به دور از نور
خورشید خشک و توسط آسیاب برقی تبدیل به پودر شدند.
اسانس نمونه گزنه به روش تقطیر با آب با استفاده از
دستگاه کلونجر به مدت  4ساعت استخراج و سپس توسط
سولفات سدیم آنهیدرید آبگیری و تا زمان آزمون در
دمای 4±8درجه سانتیگراد نگهداری شدند .ترکیبات
شیمیایی نمونه اسانس گزنه با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گازی (مدل  ،B0111شرکت Agilent
آمریکا) متصل به طیفسنجی جرمی(مدل  ،A5100شرکت
 Agilentآمریکا) ،مجهز به سیستم تزریقی از نوع
 ،split/splitlessمدل یونیزاسیون بمباران الکترونی و
کتابخانههای جرمی مربوط به  NISTو  WILEYانجام
شد .بهمنظور آنالیز ترکیبات مورد نظر از ستون HP5-MS
به طول  31متر با قطر داخلی  1/05میلیمتر و ضخامت
فیلم  1/05میکرومتر استفاده گردید .دمای محل تزریق،
دمای  Interfaceو دمای محل یونیزاسیون به ترتیب روی
 001 ،051و  051درجه سانتیگراد تنظیم گردید .برنامه
دمایی ستون با دمای اولیه  65درجه سانتیگراد شروع و به
مدت  0دقیقه در این دما نگه داشته شد ،سپس دمای ستون
با شیب  81درجه سانتیگراد در دقیقه به دمای  801درجه
Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin
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سیکلودکسترین ها ،الیگوساکاریدهای حلقوی متشکل
از واحدهای گلوکز با پیوندهای آلفا ( )8→4گلوکوپیرانوزی
و دارای  1 ،0 ،6واحد گلوکز در ساختار خود میباشند که
توسط اثر آمیالز باکتریایی بر نشاسته تولید میشوند.
مهمترین ویژگی سیکلودکسترین حلقوی توانایی تشکیل
کمپلکس با ترکیبات هیدروفوبیک و درونپوشانی آنها در
درون نانو حفره خود میباشد .بتا سیکلو دکسترین از هفت
واحد گلوکز با پیوندهای آلفا ( )8→4تشکیلشده است و
با توجه به دارا بودن ویژگیهایی از قبیل قیمت پائین،
سازگاری بهتر با بدن انسان ،حاللیت بهتر در آب و
همچنین برهمکنش کمتر آن نسبت به انواع آلفا و گاما
سیکلو دکسترین دارای کاربرد بیشتری میباشد و از طریق
درونپوشانی مولکولی باعث میشود که کیفیت و کمیت
عطر و بو به میزان بیشتر و طوالنیتری در مقایسه با سایر
حاملهای دیگر حفظ شود .هیدروکسی پروپیل بتا
سیکلودکسترین ،8یکی از مشتقات نوین بتاسیکلودکسترین
میباشد که با توجه به حاللیت بهتر و ایمن بودن برای
محافظت و کنترل رهایش اسانسهای روغنی استفاده
میشود( Wen et al., 2016; Szente & Fenyvesi,
.(2018
 Vasilatosو همکاران ) ،(2013در مطالعهای تأثیر
پوشش کیتوزان و رز ماری در گوشت بوقلمون تازه را
بررسی کردند و نشان دادند که استفاده از پوشش مذکور از
رشد میکروارگانیسمهای عامل فساد جلوگیری نمود و
ضمن بهبود خواص حسی ،زمان ماندگاری گوشت بوقلمون
را تا  88روز افزایش داد Keykhosravy .و همکاران
) ،(2020با بررسی تأثیر پوشش کیتوزان حاوی نانو
امولسیون آویشن شیرازی و زیره سیاه در گوشت بوقلمون،،
عملکرد چشمگیر پوشش مورد استفاده را در حفظ کیفیت
میکروبی و افزایش ماندگاری محصول به میزان 85تا
81روز گزارش نمودند.
در این پژوهش ،امکان استفاده از پوشش خوراکی نوین
زیست فعال ژالتین /هیدرکسی پروپیل بتا سیکلو دکسترین
حاوی غلظتهای مختلف (،8/01 ،1/11 ،1/61 ،1/31
 8/51درصد) نانو امولسیون اسانس گزنه برای افزایش
ماندگاری گوشت بوقلمون بررسی شد.

مواد و روشها
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سانتیگراد رسیده و به مدت  5دقیقه در این دما ثابت ماند و
درنهایت با شیب  05درجه سانتیگراد بر دقیقه به دمای
 051رسیده و  0دقیقه در این دما ثابت ماند .نسبت split
بهصورت  8به  81تنظیم گردید و حجم تزریقی یک میکرو
لیتر بود(.)Ramtin et al., 2012
 اندازهگیری ترکیبات فنولي کل ()TPC

برای اندازهگیری مقدار کل ترکیبات فنولی از روش
فولین سیوکالتو 8استفاده و مقدار جذب بهوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر دو پرتویی ( UV-Visمدل ،T80Plus
شرکت  PGانگلستان) تعیین شد .در این روش  011میکرو
لیتر از نمونه اسانس گزنه (تهیهشده به نسبت  81:8در
متانول) به  8میلیلیتر محلول واکنشگر فولین سیوکالتو
(رقیقشده به نسبت  81:8با آب مقطر) اضافه و پس از
گذشت  4دقیقه 111 ،میکرو لیتر کربنات سدیم ( 05گرم بر
لیتر) به آن افزوده و محلول حاصل به مدت  0ساعت در
دمای اتاق قرار گرفت .سپس میزان جذب نمونه در
طولموج  065نانومتر قرائت شد .برای رسم منحنی
استاندارد ابتدا محلول پایهای از گالیک اسید آماده و
 00غلظتهای مختلف ( 81تا  811میکروگرم در میلیلیتر)
تهیه و منحنی استاندارد بر مبنای جذب در برابر غلظت
رسم گردید .میزان کل ترکیبات فنلی موجود در نمونه بر
مبنای اسید گالیک محاسبه شد( Viuda-Martos et al.,
.)2011
 آمادهسازی و تولید محلول تشکیلدهنده پوشش
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خوراکي زيست فعال

ابتدا مقدار  4گرم ژالتین و هیدروکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین ( 1/6درصد وزنی -حجمی) در آب مقطر
حل و سپس مخلوط حاصله در دمای  01درجه سانتیگراد
به مدت  31دقیقه تا ایجاد محلولی یکنواخت و شفاف هم
زده شد .پس از خنک شدن ،گلیسرول ( 31درصد وزن/
وزن غلظت ژالتین) بهعنوان نرمکننده به مخلوط اضافه و
هم زده شد .برای تهیه نانو امولسیون ،اسانس گزنه با آب
مقطر سترون به نسبت ( 5:8حجمی -حجمی) ،امولسیفایر
توئین  05( 11درصد اسانس روغنی) توسط یک همزن
مغناطیسی به مدت  81دقیقه مخلوط و سپس با استفاده از
Dynamic Light Scattering Instrument

3

دستگاه هموژنایزر دیجیتال با سرعت باال (WiseTis HG-

 ،15Dکره جنوبی) تحت شرایط  04111دور بر دقیقه به
مدت  5دقیقه در دمای اتاق هموژن شد .سپس چندین
مرتبه سونیکاسیون با دستگاه هموژنایزر فراصوت
( ،Bandelin Sonoplusآلمان) با توان اسمی 01وات و
فرکانس  01کیلوهرتز ،در دمای  05±0درجه سانتیگراد تا
کاهش اندازه ذرات در حد نانو و انتقال امواج فراصوت با
استفاده از مبدل پیزو الکتریک یا سونوترود در عمق 01
میلیمتری زیر سطح نمونه به مدت  5دقیقه انجام شد .در
مرحله بعد محلول نانو امولسیون اسانس گزنه با غلظت 8/5
درصد به محلول اولیه تشکیلدهنده پوشش در دمای 35
درجه سانتیگراد اضافه و با استفاده از همزن مغناطیسی به
مدت  31دقیقه با سرعت  511دور بر دقیقه هم زده
شد(.)Shahavi et al., 2015; Massoud et al., 2018
 ارزيابي ويژگيهای نانو امولسیون

بهمنظور بررسی و تعیین اندازه متوسط قطرات و
شاخص توزیع اندازه قطرات ) 0(PDIنانو امولسیون اسانس
گزنه از دستگاه پراکنش نور دینامیک،Zetaplus( 3
 ،Brookhavenآمریکا) استفاده شد ( Gharibzahedi et
.)al., 2017
 آمادهسازی و پوششدهي نمونههای گوشت بوقلمون

گوشت سینه بوقلمون تازه (بدون پوست و استخوان)
تحت شرایط بهداشتی در کیسههای حاوی قالب یخ سریعاً
به آزمایشگاه انتقال داده و تحت شرایط استریل به قطعاتی
با وزن تقریبی 31گرم قطعهبندی شد .برای پوشش دهی،
نمونههای قطعات برش خورده گوشت بوقلمون پس از
شستشو و آب چک شدن به مدت  0دقیقه بهطور کامل
درون محلولهای پوششدهی غوطهور شدند .پس از بیرون
آوردن از محلول پوشش دهی ،قطعات گوشت بوقلمون در
زیر هود تحت شرایط سترون در دمای  01±0درجه
سانتیگراد به مدت  31دقیقه قرار گرفتند تا پوشش خوراکی
بر روی آنها تشکیل شود .نمونههای گوشت بوقلمون
بدون پوشش یا کنترل( ،)CONTبستهبندی در سلوفان
( ،)CELLOپوشش دهی شده با نانو امولسیون اسانس
گزنه در غلظت  8/5درصد حجمی-حجمی (،)NNE
Polydispersity Index

2

Folin-Ciocalteu

1

پوششدهی شده با ژالتین /هیدرکسی پروپیل بتا
سیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEدر
سینیهای پلیپروپیلن سترون بستهبندی و نهایتاً در
یخچال در دمای  4±8درجه سانتیگراد تا زمان انجام
آزمون نگهداری شدند و نمونهبرداری در زمانهای
نگهداری 01، 85 ، 81 ، 5 ،1روز برای تعیین تغییرات
ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی ،میکروبی و حسی نمونههای
گوشت بوقلمون انجام شد ( Fernández-Pan et al.,
.)2014

 اندازهگیری ترکیبات واکنشدهنده با تیوباربیتوريک
اسید ()TBARs

تعیین میزان پراکسید چربی موجود در بافت قطعات
گوشت بوقلمون با استفاده از آزمون  TBARsمطابق با
روش فنگ و همکاران ( )0180انجام شد .ابتدا  5گرم نمونه
همگنشده گوشت بوقلمون در داخل لوله آزمایش51
میلیلیتری توزین و پس از افزودن 51میکرو لیتر بوتیل
هیدروکسی آنیزول ( 0/0گرم در  811گرم) و  85میلیلیتر
آب مقطر دیونیزه به مدت  85ثانیه توسط هموژنایزر با
سرعت باال همگن گردید 8 .میلیلیتر از محلول حاصله به
لوله آزمایش ( 811 × 83میلیمتر) منتقل و  01میکرو لیتر
سولفانیل آمید ( 8گرم در  811میلیلیتر) به آن اضافه و
بهطور کامل مخلوط شد .نمونه مذکور به مدت  5دقیقه در
درجه حرارت اتاق قرار داده و سپس 0میلیلیتر محلول
تیوباربیتوریک اسید /تری کلرو استیک اسید ( 85میلی
مول 85/TBAگرم بر 811گرم  )TCAاضافه شد .مخلوط
حاصله هم زده شد و در حمام آب جوش به مدت  85دقیقه
تا تکمیل واکنش و گسترش رنگ ،گرمخانه گذاری گردید.
سپس به مدت  81دقیقه در آب یخ سرد و مجدداً مخلوط
شد و در مرحله بعد به مدت  85دقیقه در دمای  4درجه
سانتیگراد با سرعت  0511×gسانتریفیوژ گردید .میزان
جذب نور محلول فاز فوقانی در طولموج 538نانومتر در
برابر شاهد (حاوی  8میلیلیتر آب مقطر دیونیزه و 0
میلیلیتر محلول  )TBA/TCAقرائت شد .میزان
تیوباربیتوریک اسید با استفاده از رابطه  0برحسب میلیگرم
مالون آلدئید در هر کیلوگرم گوشت محاسبه شد ( Feng et
.)al., 2017

 اندازهگیری pH

برای تعیین میزان  05 ، pHگرم نمونه گوشت بوقلمون
با  005میلیلیتر آب مقطر در استومیکر به مدت  8دقیقه
مخلوط شد و میزان pHتیمارهای تولیدی با استفاده از
دستگاه  pHمتر ( ،Eutech pH 5+آمریکا) استاندارد و
کالیبره شده در دمای اتاق مورد ارزیابی قرار گرفتند
(.)Vaithiyanathan et al., 2011
 اندازهگیری مواد ازته فرار ()TVB-N

1

اندازهگیری مواد ازته فرار با استفاده از روش کلدال و با
افزودن  81گرم نمونه گوشت 0 ،گرم اکسید منیزیم به
عنوان کاتالیزور و  311میلیلیتر آب مقطر به داخل بالن
کلدال انجام شد .پس از نصب سیستم تقطیرکلدال ،ارلن
حاوی  05میلیلیتر اسید بوریک 0درصد و حاوی مخلوط
معرفهای متیل رد و متیلن بلو ،طوری قرار داده شد که
قسمت فوقانی لوله خروجی کامالً درون محلول باشد .عمل
جوشیدن محتویات بالن کلدال و تقطیر گازهای متصاعد
شده که معرف بازهای نیتروژنی هستند ،انجام شد .سپس
محلول تقطیر شده با اسید هیدروکلریک  1/18موالر تیتر
گردید .مواد ازته فرار برحسب میلیگرم نیتروژن در 811
گرم نمونه با استفاده از رابطه  8محاسبه شد
(.)Gharibzahedi & Mohammadnabi, 2017

(رابطه )0

(رابطه )8

که در آن:
 :ASمیزان جذب نوری نمونهها
 :Abمیزان جذب نوری محلول استاندارد تیوباربیتوریک اسید

که در آن:
)Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARs

2

2

)Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N

1

02
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 :Vحجم مصرفی اسید هیدروکلریک (میلی لیتر)
 :Mغلظت اسید هیدروکلریک ( 1/18موالر)
 :Wوزن نمونه ( گرم)
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 اندازهگیری افت وزني در دوره نگهداری

9

میزان کاهش وزن نمونههای گوشت بوقلمون در طی
نگهداری مطابق با روش ژانگ و همکاران (،)0180
بالفاصله پس از تیمار نمودن و در فواصل زمان تعیینشده
توزین و درصد افت وزنی نمونهها محاسبه شدند ( Zhang
.)et al., 2015
 ارزيابي ويژگيهای میکروبي

برای انجام آزمون میکروبی از روش پترو و همکاران
( )0180استفاده شد .ابتدا 81گرم از نمونه گوشت بوقلمون
توزین و به همراه  11میلیلیتر محلول رقیقکننده به مدت
 8دقیقه مخلوط و یکنواخت شد .سپس رقتهای بعدی در
لولههای آزمایش حاوی آب پپتونه تهیه و درپلیت حاوی
محیطکشت مختلف متناسب با اهداف آزمون با  3تکرار
کشت داده شدند .برای شناسایی و شمارش کلی
باکتریهای مزوفیل ،0محیطکشت پلیت کانت آگار
 )PCA(3و گرمخانه گذاری در انکوباتور در دمای  31درجه
سانتیگراد به مدت  00ساعت ،برای شناسایی و شمارش
کلی باکتریهای سرمادوست ،محیط کشت پلیت کانت آگار
 )PCA( 02و گرمخانه گذاری در دمای  0درجه سانتیگراد به
مدت  81روز و برای شناسایی و شمارش کلی کپک و
مخمر ،محیطکشت رز بنگال کلرامفنیکل سلکتیو آگار
 )RBCA(4بهصورت کشت سطحی و گرمخانهگذاری در
انکوباتور در دمای 05درجه سانتیگراد به مدت  5-3روز
استفاده شد ) Petrou et al., 2012; ISO 17410:
.(2001
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 ارزيابي حسي

ارزیابی حسی نمونههای گوشت بوقلمون مطابق با
روش ژانگ و همکاران ( )0186و بر اساس ترکیبی از
شاخصهای شکل ظاهری ،رنگ ،بو ،بافت و پذیرش کلی
با استفاده از مقیاس محدوده  8تا  1ارزیابی شد ،بدین
ترتیب که نمره  1بهعنوان امتیاز عالی در نظرگرفته شد.
برای ارزیابی حسی تیمارهای تولیدی از گروه ارزیاب حسی
به تعداد یازده نفر استفاده شد که بخش اعظمی از گروه

Plate Count Agar

3

مذکور ارزیاب حسی و کارشناسان صنایع غذایی بودند
(.)Zhang et al., 2016; Baston et al., 2010
 تجزيه و تحلیل آماری

آزمونها در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً
تصادفی انجام شد .تحلیل آماری و آنالیز واریانس
( )ANOVAشاخصهای مورد آزمون با استفاده از نرمافزار
آماری ()SPSS Statistical Software Inc., Chicago
نسخه 03و ترسیم نمودارها با نرمافزار ()Office 2016
 Excelانجام گردید .برای مقایسه و تشخیص وجود
اختالف معنیدار بین میانگین نتایج بهدستآمده ،از آزمون
دانکن درسطح اطمینان  % 15استفاده شد .همچنین نتایج
دادههای کیفی توسط آزمون آماری غیر پارامتری کروسکال
والیس 5بررسی شد.
3

يافتهها
 ترکیبات شیمیايي اسانس نمونه گزنه

کروماتوگرام آنالیز ترکیبات شیمیایی شناساییشده در
اسانس نمونه گزنه در شکل  8ارائهشده است .نتایج کمی و
کیفی آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونه اسانس گزنه ( Utrica
 )dioicaکشتشده در زنجان توسط دستگاه کروماتوگرافی
گازی -طیفسنجی جرمی منجر به شناسایی  01ترکیب
شیمیایی شد.
عمده ترکیب شناساییشده در اسانس گزنهPhenol, ،
) 2-methyl-5-(1-methylethylیا کارواکرول (58/01
درصد) 5/18( Oxime methoxy-phenyl ،درصد)،
)3/16( Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl
2H-Inden-2-one,
1,4,5,6,7,7aدرصد)،
 3/31( hexahydro-7a-methylدرصد)5-Hepten-2-، 0/30( one,6-methylدرصد)Tricyclo [5. 4 .3 .0 ،
(1, 8)] tetradecan-6-one,4- ethenyl-3-hydroxy
( 0/06درصد)9,12-Octadecadienoyl chloride ،
( 0/15درصد)Cyclo hexanebutanal, 2-methyl-3- ،
 8/10( oxo cisدرصد)13-Docosenoic acid, methyl ،

 8/60( esterدرصد) ،بودند و سایر ترکیبات در مقادیر کمتر
از  8/55درصد وجود داشتند.

2
Weight Loss on Storage
)Mesophilic Total Plate Counts (TPC
5
)Rose Bengal Chloramphenicol Agar (RBCA
Kruskal– Wallis

1
4

 میزان ترکیبات فنولي کل )TPC(9

ترکیبات فنولی اسانس گزنه بر اساس منحنی استاندارد
اسید گالیک ()y= 1/1880 x + 1/1650 ،R2 =1/136
مشخص شد .میزان ترکیبات فنولى در اسانس گزنه برابر با
 385/03 ± 1/80میلیگرم اسیدگالیک بر گرم اسانس بود.
 نتايج ارزيابي ويژگيهای نانو امولسیون

نتایج مربوط بهاندازه قطرات و توزیع اندازه قطرات
( )PDIنانو امولسیون اسانس گزنه در شکل 0ارائه شده
است .بر اساس نتایج حاصل از دستگاه پراکنش
نوردینامیک ،متوسط اندازه قطرات در نانو امولسیونهای
اسانس گزنه برابر با  30/01نانومتر بود که در محدوده
اندازه ذرات نانو امولسیونها قرار داشت .توزیع اندازه قطرات
در نانو امولسیون اسانس گزنه برابر با  1/811بود.
pH 

تغییرات میزان  pHنمونههای گوشت بوقلمون

نگهداری شده در دمای  4±8درجه سانتیگراد در جدول ،8
ارائه شده است.
 pHاولیه تمامی نمونههای گوشت بوقلمون برابر با
 5/11بود ( .)p ˃ 1/15بر اساس نتایج آنالیز آماری ،اثر
زمان نگهداری بر میزان  pHنمونههای گوشت بوقلمون
دارای تفاوت معنیدار( )p ˂1/15بود .تغییرات pHدر
نمونههای گوشت بوقلمون مورد بررسی روند مشابهی را
نشان داد ،بهطوریکه مقادیر pHنمونهها در روز پنجم
نگهداری کاهش یافت و در نمونههای  NNEو GNNE
به ترتیب به  5/61و  5/65رسید .با افزایش زمان نگهداری
بیش از پنج روز ،میزان  pHدر نمونههای گوشت بوقلمون
تا آخرین روز نگهداری افزایش یافت .در روز بیستم  ،مقدار
 pHنمونه گوشت بوقلمون پوشش دهی شده با ژالتین/
هیدرکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون
گزنه ( )6/30کمتر از  pHنمونههای کنترل( )0/43و
 )0/81( CELLOبود.
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شکل -2توزيع اندازه قطرات نانو امولسیون اسانس گزنه

9

)Total Phenolic Content (TPC

1
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شکل  -9کرماتوگرام آنالیز ترکیبات شیمیايي شناساييشده در اسانس نمونه گزنه توسط دستگاه GC/MS
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جدول  -9تغییرات  pHنمونههای گوشت بوقلمون طي نگهداری در دمای4±9°C

*

نام نمونه
CONT
CELLO
NNE
GNNE

روزهای نگهداری
0
5/11 ±1/18d
5/11 ±1/13d
5/11 ±1/10d
5/11 ±1/13d

5
5/13 ±1/10bc
5/10 ±1/10b
5/61 ±1/13a
5/65 ±1/10a

90
6/40 ±1/10 h
6/38 ±1/14fg
5/10 ±1/10a
5/11 ±1/14 cd

95
6/11 ±1/16k
6/63 ±1/14i
6/38 ±1/10 f
6/83 ±1/13 e

20
0/43 ±1/13m
0/81 ±1/18l
6/01 ±1/14j
6/30 ±1/10 gh

* میانگین نتایج بهصورت  Mean±SDارائهشده است .حروف انگلیسی غیرمشابه بیانگر وجود تفاوت معنیدار در نمونهها میباشد.
*  :CONTبدون پوشش یا کنترل :CELLO ،بسته بندی در سلوفان :NNE ،نمونه های گوشت بوقلمون پوشش دهی شده باا ناانو امولسایون اساانس
گزنه :GNNE ،پوشش دهی شده با ژالتین /هیدرکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه.

 نتايج اندازهگیری مواد ازته فرار ()TVB-N

تغییرات میزان مواد ازته فرار TVB-Nنمونههای
گوشت بوقلمون نگهداری شده در دمای  4±8درجه
سانتیگراد در شکل 3ارائهشده است.
بر اساس نتایج شکل ،3میزان ازت فرار در روز صفر
بین نمونههای گوشت بوقلمون فاقد تفاوت معنیدار
( )p˂1/15بود .مقدار TVB-Nنمونهها با افزایش
مدتزمان نگهداری افزایش یافت .در روز پنجم نگهداری
باالترین میزان آن مربوط به نمونه کنترل (mg/100 g
 )81/33و کمترین میزان آن مربوط به نمونه GNNE
( )80/15 mg/100 gبود .پس از پانزده روز نگهداری،
مقدار  TVB-Nدر نمونههای  NNEو  GNNEبه ترتیب
برابر با  06/11 mg/100 gو  04/56 mg /811gو در
محدوده مجاز به مصرف تعریفشده توسط سازمان
دامپزشکی کشور (حداکثر  )00 mg/100 gبود .در دهمین
و پانزدهمین روز نگهداری ،باالترین مقدار TVB-Nمتعلق
به نمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش ( )CONTو به
ترتیب برابر  33/80 mg/100 gو  50/14 mg /811gبود.
کمترین  TVB-Nدر آخرین روز نگهداری (mg /811g
 )01/11در نمونه  GNNEمشاهده شد.

 میزان ترکیبات واکنشدهنده با تیوباربیتوريک
اسید ()TBARs

در شکل  ،4تغییرات میزان ترکیبات واکنشدهنده با
تیوباربیتوریک اسید نمونههای گوشت بوقلمون نگهداری
شده در دمای  4±8درجه سانتیگراد ارائهشده است .با توجه

به شکل  ،4مقدار تیوباربیوتوریک اسید ( )TBARsاولیه
نمونهها در محدوده  1/08-1/06میلیگرم مالون آلدئید بود.
با افزایش زمان نگهداری ،مقادیر تیوباربیوتوریک اسید کلیه
نمونهها بهطور قابلتوجهی افزایش یافت (.)p˂1/15
هرچند ،روند افزایش تیوباربیوتوریک اسید در نمونههای
 NNEو  GNNEگوشت بوقلمون نسبت به نمونههای
کنترل و  CELLOبهطور قابلتوجهی کمتر بود
( .)p˂1/15در روز پانزدهم و بیستم نگهداری ،کمترین
مقادیر TBARsبهدستآمده در نمونه  GNNEمشاهده شد
که به ترتیب برابر با  1/48و  1/35میلیگرم مالون آلدئید
در کیلوگرم گوشت بود.
 نتايج اندازهگیری افت وزني در دوره نگهداری

در شکل  ،5تغییرات افت وزنی نمونههای گوشت
بوقلمون نگهداری شده در دمای  4±8درجه سانتیگراد
ارائهشده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان افت وزنی
نمونههای گوشت بوقلمون در طی نگهداری افزایش یافت
( .)p˂1/15این در حالی است افت وزنی در نمونه
 CELLOو  ،GNNEبهمراتب کمتر از نمونه کنترل بود.
در روز بیستم نگهداری ،باالترین افت وزنی در نمونه کنترل
( 0/14درصد) و کمترین افت وزنی در نمونه بستهبندیشده
در سلوفان (1/41درصد) و نمونه پوشش دهی با ژالتین/
هیدرو کسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانوامولسیون
اسانس گزنه ( 1/61درصد) گوشت بوقلمون مشاهده شد.

شکل  -3تغییرات میزان ازت فرار ( )TVB-Nنمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل ( ،)CONTبستهبندی در
سلوفان ( ،)CELLOپوشش دهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین /هیدرکسي پروپیل
بتاسیکلودکسترين حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEطي نگهداری در دمای .4±9°C
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شکل  -4تغییرات میزان تیوباربیوتوريک اسید ( )TBARsنمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل (،)CONT
بستهبندی در سلوفان ( ،)CELLOپوشش دهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین/

شکل -5تغییرات افت وزني نمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل ( ،)CONTبستهبندی در سلوفان (،)CELLO
پوشش دهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین /هیدرکسي پروپیل بتاسیکلودکسترين
حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEطي نگهداری در دمای .4±9°C
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 نتايج ارزيابي ويژگيهای میکروبي
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در شکلهای  0 ،6و 1به ترتیب تغییرات تعداد
باکتریهای مزوفیل ،سایکروتروف و کپک و مخمر
نمونههای گوشت بوقلمون نگهداری شده در دمای 4±8
درجه سانتیگراد ارائه شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده در شکل ،6تعداد اولیه
باکتریهای مزوفیل هوازی در نمونه کنترل برابر با log
 4/43 CFU/gبود .با افزایش زمان نگهداری ،تعداد
باکتریهای مزوفیل هوازی در نمونههای گوشت بوقلمون
افزایش یافت ،اما روند افزایشی در نمونههایNNE
و GNNEبهطور معنیداری نسبت به نمونه کنترل و
 CELLOکمتر بود .در روز پانزدهم نگهداری ،تعداد
باکتریهای مزوفیل شناساییشده در نمونههای کنترل و
 CELLOبه ترتیب  1/43 log CFU/gو log CFU/g
 1/01و در نمونه  6/01 log CFU/g ،GNNEبود .در روز
بیستم نگهداری نیز تعداد باکتریهای مزوفیل هوازی نمونه
 GNNEنسبت به سایر نمونهها به طور معنی داری
( )p˂1/15کمتر بود .با توجه به نتایج بهدستآمده در شکل
 ،0تغییرات تعداد باکتریهای شناساییشده سایکروتروف در
 02نمونههای گوشت بوقلمون ،دارای روند مشابه با شمارش
باکتریهای مزوفیل بود .تعداد اولیه باکتریهای
سایکروتروف در نمونههای گوشت بوقلمون برابر با
 3/3-81/64 log CFU/gبود .در روز پانزدهم نگهداری،
باالترین میزان باکتریهای سایکروتروف در نمونه کنترل
( )1/10log CFU/gو کمترین شمارش میکروبی در نمونه
 )6/01 log CFU/g( GNNEبود .همچنین با توجه به
شکل  ،1تعداد اولیه کپک و مخمرها در نمونههای گوشت
بوقلمون بربر با  3/3-01/33 log CFU/gبود .در پایان
دوره نگهداری ،باالترین تعداد کپک و مخمرها شناسایی
شده 1/36 log CFU/g ،در نمونه کنترل و کمترین تعداد
آن برابر با  6/00 log CFU/gدر نمونه  GNNEمشاهده
گردید .در روز پانزدهم و بیستم نگهداری ،شمارش
باکتریهای مزوفیل ،سایکروتروف ،کپک و مخمرها در
نمونه پوششدهی شده با ژالتین /هیدرکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه ()GNNE
بهطور قابلتوجهی کمتر از سایر نمونههای گوشت بوقلمون
بود (.)p˂1/15

 - نتايج ارزيابي حسي

تغییرات ویژگیهای حسی (رنگ ،بو ،شکل ظاهری،
بافت و پذیرش کلی) نمونههای گوشت بوقلمون نگهداری
شده در دمای  4±8درجه سانتیگراد در جدول  0ارائهشده
است.
با توجه به جدول  ،0نتایج آنالیز آماری و مقایسه
میانگینها اثر معنیدار بین زمان و تیمار را نشان داد .در
روز صفر (بالفاصله پس از پوششدهی) اختالف معنیداری
بین نمونههای گوشت بوقلمون وجود نداشت .از روز پنجم
نگهداری ،اختالف معنیدار ()p˂1/15
بین نمونهها بیشتر شد .با گذشت زمان و در طول دوره
نگهداری نمونه  GNNEازنظر ویژگیهای حسی شامل
بافت ،رنگ ،پذیرش کلی نسبت به سایر نمونهها ،امتیاز
باالتر و قابل قبولی را کسب نمود .همچنین بر اساس نتایج
ارزیابیهای حاصله ،در ابتدا و بالفاصله پس از پوشش دهی
ازنظر بو اختالف آماری معنیدار بین نمونهها وجود نداشت.
اما از روز پنجم اختالف آماری بین نمونهها مشاهده شد .در
روز دهم نگهداری ،نمونه کنترل امتیاز غیرقابلقبول ()0/11
را نسبت به سایر نمونههای گوشت بوقلمون کسب نمود و
دارای بوی بسیار نامطلوب و غیرقابلتحمل بود .در روز
پانزدهم نگهداری ،در تمام نمونهها بهغیراز نمونه ،GNNE
بوی نامطبوع استشمام شد و نمونه  GNNEنسبت به سایر
نمونهها دارای امتیاز باالتری ( )5/45بود .با توجه به نتایج
نشان داده شده در شکل  ،1نمونه  GNNEنسبت به سایر
نمونهها ،دارای امتیاز پذیرش کلی بیشتری طی دوره
نگهداری بود.

بحث
با توجه به کروماتوگرام آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونه
اسانس گزنه ارائه شده در شکل  ،8مقدار کارواکرول موجود
در اسانس مورد استفاده باالتر از مقادیر گزارششده در
مطالعات محققین پیشین بود .مقادیر ترکیبات شیمیایی در
اسانس تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل روش استخراج
اسانس ،واریته گیاه ،فاکتورهای ژنتیکی ،موقعیت
جغرافیایی ،شرایط آب و هوایی ،نوع خاك ،کودهای
شیمیایی مورداستفاده و غیره میباشد Gul .و همکاران
( ،)0180میزان کارواکرول گزنه کشتشده در ترکیه را

 % 31/0گزارش نمودند .کارواکرول ،یک فنول
مونوترپنوئیداست که اثرات ضد باکتریایی ،ضدویروسی و
ضد قارچی قابلتوجهی را دارا میباشد .عالوه براین ،فاقد
هرگونه خطرات ژنوتوکسیک طوالنیمدت میباشد ( Gul
 .)et al., 2012همچنین با توجه به وجود ترکیبات فنلی،
اسانس گزنه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد .فعالیت

آنتیاکسیدانی ترکیبات فنولی اصوالً در نتیجه ویژگیهای
احیاکنندگی آنها میباشد که نقش مهمی را در جذب و
خنثیسازی رادیکالهای آزاد ،کونچینگ اکسیژن یگانه و
سهگانه و تجزیه پر اکسیدها دارا میباشد ( Modorresi
.)Chahardehi et al., 2009
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شکل -6تغییرات تعداد باکتریهای مزوفیل نمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل ( ،)CONTبستهبندی در
سلوفان ( ،)CELLOپوشش دهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین /هیدرکسي پروپیل
بتاسیکلودکسترين حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEطي نگهداری در دمای.4±9°C

شکل  -7تغییرات تعداد باکتریهای سايکروتروف نمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل ( ،)CONTبستهبندی
در سلوفان ( ،)CELLOپوشش دهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین /هیدرکسي
پروپیل بتاسیکلودکسترين حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEطي نگهداری در دمای.4±9°C
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شکل  - 8تغییرات تعداد کپک و مخمر نمونههای گوشت بوقلمون بدون پوشش يا کنترل ( ،)CONTبستهبندی در سلوفان
( ،)CELLOپوششدهي شده با نانو امولسیون اسانس گزنه ( ،)NNEپوشش دهي شده با ژالتین /هیدرکسي پروپیل
بتاسیکلودکسترين حاوی نانو امولسیون گزنه ( )GNNEطي نگهداری در دمای.4±9°C
جدول  - 2نتايج ارزيابي حسي (بافت ،رنگ ،بو ،پذيرش کلي) نمونههای گوشت بوقلمون
ويژگيهای

نام

حسي

نمونه
CONT

رنگ

22

CELLO
NNE
GNNE

بو

CONT
CELLO
NNE
GNNE

شکل ظاهری

CONT
CELLO
NNE
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GNNE

بافت

CONT
CELLO
NNE
GNNE

پذیرش کلی

CONT
CELLO
NNE
GNNE

*

زمان نگهداری ( روز)
0
1/03± 1/46 a
1/03± 1/40 a
1/03± 1/64 a
1/18± 1/41 a
1/03± 1/46 a
1/03± 1/46 a
1/03± 1/46 a
1/03± 1/40 a
1/03± 1/46 a
1/01± 1/46 a
1/03± 1/64 a
1/18± 1/31 a
1/11± 1/11 a
1/11± 1/11 a
1/11± 1/11 a
1/11± 1/11 a
1/03± 1/46 a
1/10± 1/41 a
1/10± 1/31 a
1/18± 1/01 a

5
6/18± 1/14 bcd
0/36± 1/60 bc
6/55± 8/08 cd
0/64± 8/36 b
6/81± 8/05 c
0/00± 8/55 b
6/45± 8/01 c
1/81± 8/10 a
0/10± 1/11 b
1/00± 1/01 ab
0/10± 8/10 b
1/36± 1/10 ab
1/18± 1/31 a
1/45± 1/13 a
1/10± 1/60 a
1/18± 1/31 a
5/10± 1/11 c
0/11± 1/14 b
0/00± 8/01b
1/45± 1/66 a

90
4/10± 1/05 fg
6/00± 1/01 de
5/81± 1/05 fg
0/11± 8/11 bcd
0/11± 1/14 fg
4/18± 8/83 d
3/45± 1/61 e
6/55± 1/10 c
4/18± 8/83 fg
6/45± 1/10 d
5/64± 8/10 ef
0/81± 1/05 c
3/00± 8/18 e
5/36± 8/36 cd
5/03± 8/81 bc
6/11± 8/00 b
0/55± 8/13 fg
3/18± 1/11 e
6/45± 8/11 c
0/81± 1/50 b

95
3/00± 1/81 h
5/11± 8/30 fg
4/36± 1/18 g
5/64± 8/36 ef
8/11± 1/31 h
0/55± 1/13 f
0/81± 1/61 fg
5/45± 1/50 d
0/55± 1/13 hi
5/11± 1/13 fg
4/10± 1/10 g
6/00± 8/11 de
8/00± 1/46 g
3/81± 8/10 e
3/81± 1/41 e
5/55± 8/13 bcd
8/45± 1/61 h
3/10± 1/14 e
4/36± 1/11 d
6/36± 8/85 c

20
8/10± 1/10 i
3/81± 8/10 h
0/18± 1/01 h
5/81± 8/86 fg
8/11± 1/11 h
8/18± 1/13 fg
8/03± 1/46 fg
3/03± 1/11 f
0/00± 1/01 i
3/31± 1/01 h
3/81± 1/10 h
5/11± 1/13 fg
8/11± 1/11 g
0/11± 1/53 f
0/55± 8/13 f
4/18± 8/14 d
8/11± 1/31h
8/10± 1/53 gh
0/55± 1/11 fg
4/81± 1/11d

* میانگین نتایج بهصورت  Mean±SDارائهشده است .حروف انگلیسی غیرمشابه در یک ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار در نمونهها میباشد
(.)p˂1/15
*  :CONTبدون پوشش یا کنترل :CELLO ،بستهبندی در سلوفان :NNE ،نمونههای گوشت بوقلمون پوشش دهی شده با نانو امولسیون اسانس گزنه،
 :GNNEپوشش دهی شده با ژالتین /هیدرکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه.

بهکارگیری امواج فراصوت یکی از روشهای متداول
برای کاهش اندازه قطرات و تولید نانو امولسیون به عنوان
امولسیونهایی با اندازه قطرات کمتر از  811نانومتر
میباشد .بر اساس نتایج نشان داده شده در شکل ،0
میانگین قطر ذرات نانو امولسیون اسانس گزنه در محدوده
قابلقبول نانو امولسیون قرار داشت .نتیجه حاصل از ارزیابی
توزیع اندازه قطرات نیز حاکی از یکنواختی و همگن بودن
سیستم نانو امولسیون اسانس گزنه تولیدشده بود .شاخص
توزیع اندازه قطرات معیاری از یکنواختی و گستره اندازه
قطرات امولسیون میباشد و درصورتیکه میزان آن بین
 1/8-1/3باشد ،حاکی از توزیع یکنواخت اندازه قطرات و
مقادیر باالتر از  1/0بیانگر توزیع گسترده و غیریکنواخت
میباشد .کاهش اندازه قطرات نقش مهمی در پخش
یکنواخت و همگن امولسیون در زمان ترکیب با بستر
بیوپلیمر ،افزایش پایداری قطرات و بهبود خواص عملکردی
آنها دارد )McClements et al., 2011; Shams et
.(al., 2016
میزان  pHگوشت ،منعکسکننده گلیکولیز پس از ذبح
و معیاری مهم برای تعیین کیفیت گوشت میباشد .بر
اساس مطالعات پیشین ،علت کاهش pHدر نمونههای
گوشت بوقلمون را میتوان به رشد باکتریهای
اسیدالکتیک ،تولید و تجمع اسیدالکتیک بهوسیله چرخه
گلیکولیز بیهوازی و افزایش حاللیت  CO2ناشی از رشد و
فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی نسبت داد .بدینصورت
که با افزایش رشد باکتریهای اسیدالکتیک ،ترکیبات

قندی و کربوهیدراتهای موجود در نمونه گوشت تبدیل به
اسیدالکتیک (اگر باکتریها جور تخمیر باشند) و یا
اسیدالکتیک به همراه اسید استیک (اگر باکتریها
ناجورتخمیر باشند) میشوند ( .(Taheri et al., 2013با
توجه به کاهش ذخایر کربوهیدراتها و گلیکوژن ،افزایش
pHاز روز پنجم نگهداری و بهویژه در روز بیستم نگهداری
نمونههای گوشت بوقلمون ممکن است به دلیل فعالیت
آنزیمهای میکروبی درونزاد و پروتئولیتیک مانند پروتئاز،
تولید ترکیبات قلیایی ،بازهای فرار  ،محصوالت ناشی از
تجزیه پروتئینها و اسیدهای آمینه از قبیل آمونیاك،
آمونیوم ،تری متیل آمین ،آمینهای بیوژنیک و غیره توسط
میکروارگانیسمهای عامل فساد باشد ( Wang et al.,
 .)2017; Sun et al., 2019روند افزایش  pHدر نمونه-
های پوششدهی شده با نانو امولسیون اسانس گزنه نسبت
به نمونه کنترل بهمراتب کمتر بود که میتواند تحت تأثیر
فعالیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی اسانس گزنه باشد.
نتایج مذکور در تائید نتایج تحقیقات پیشین در خصوص اثر
بهکارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی بر  pHگوشت
طی دوره نگهداری میباشد ( ;Taheri et al., 2013
.)Huang et al., 2018
میزان ازت فرار ) (TVB-Nبهعنوان یک شاخص
کیفی متداول برای ارزیابی تازگی گوشت میباشد .بر اساس
نتایج بهدستآمده ،میزان ازت فرار نمونههای گوشت بدون
پوشش (کنترل) و بستهبندیشده در سلوفان در روز پنجم و
نمونههای  NNEو  GNNEدر روز پانزدهم نگهداری در
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محدوده مجاز به مصرف تعریفشده توسط سازمان
دامپزشکی کشور (حداکثر  00میلیگرم در هر  811گرم)
بودند .نتایج مذکور میتواند به دلیل اثر ممانعتکنندگی
اسانس روغنی بهعنوان یک عامل ضدمیکروبی طبیعی و
کاهش جمعیت باکتریهای عامل فساد و ظرفیت
کاهشیافته باکتریها برای دآمیناسیون اکسیداتیو ترکیبات
نیتروژن دار غیر پروتئینی و نهایتاً جلوگیری از ایجاد و
افزایش ترکیبات آمینی و نیتروژن دار عامل فساد در گوشت
باشد (;Fan et al., 2009; Wang et al., 2017
 .)Lopez-Caballero et al., 2005نتایج این تحقیق با
نتایج مطالعات سایر محققین مبنی بر تأثیر عصاره گزنه بر
کاهش مقدار  TVB-Nتیمارهای گوشت ماهی و پوشش
دهی شده مطابقت داشت ( ;Sadr Isfahani et al., 2019
.)Ahmadi et al., 2014
مالون آلدئید بهعنوان یکی از مهمترین محصوالت
ثانویه اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع ،معیاری از
درجه اکسیداسیون و فساد تند شدن چربی میباشد .معرف
تیوباربیتوریک اسید بهمنظور تعیین اکسیداسیون چربی و
میزان مالون دی آلدئید ( )MDAدر گوشت مورداستفاده
قرار میگیرد (.)Fan et al., 2009; Wang et al., 2012
20
فساد اکسیداسیون چربی و میزان تیوباربیتوریک اسید در
گوشت به عوامل مختلفی از قبیل گونه حیوان ،موقعیت
تشریحی عضالت بدن ،مدتزمان نگهداری ،روشهای
بستهبندی ،میزان آنتیاکسیدانها بستگی دارد .بر اساس
تحقیقات انجامشده ،میزان تیوباربیتوریک اسید بیش از 8
میلیگرم مالون آلدئید ،حد و آستانه ارزیابی حسی فساد و
رنسیدیتی اکسیداتیو چربی در نمونه گوشت است که سبب
ایجاد عطر و طعم بد قابلتشخیص میشود ( Djenane et
 .)al., 2002افزایش تیوباربیتوریک اسید در نمونههای
گوشت میتواند به دلیل تجمع محصوالت تجزیه اسیدهای
چرب غیراشباع باشد .میزان تیوباربیتوریک اسید نمونههای
گوشت بوقلمون در طی ده روز نگهداری ،از  8میلیگرم
مالون آلدئید افزایش نیافت که میتوان آن را به مقدار کم
چربی در گوشت بوقلمون نسبت داد .کم بودن سرعت
اکسیداسیون چربی در مرحله اول نگهداری به دلیل وجود
ترکیبات آنتیاکسیدان مانند ویتامین  Eو سیستم
آنتیاکسیدانی گلوتاتین و آنزیمهای آنتیاکسیدانی در بافت

گوشت میباشد ( Gandemer, 2000; Lorenzo et al.,

 .)2013; Taheri et al., 2018کمترین میزان
تیوباربیتوریک اسید به نمونههای پوشش دهی شده حاوی
اسانس گزنه تعلق داشت که درنتیجه حضور ترکیبات فنلی
و فیتوشیمیایی دارای فعالیت آنتیاکسیدانی در اسانس
روغنی و قابلیت آنها در به دام انداختن رادیکالهای آزاد و
تبدیل رادیکالهای آزاد به محصوالت غیرفعال و نسبتاً
پایدار بود ( .(Sun et al., 2019استفاده از پوشش خوراکی
زیست فعال منجر به کاهش اکسیداسیون چربی در نمونهها
شد که میتواند به دلیل عملکرد محافظتی پوشش
ژالتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی
نانوامولسیون اسانس گزنه و بازدارندگی آن نسبت به هوا و
اکسیژن بر روی سطح نمونههای گوشت بوقلمون باشد .در
انتهای دوره نگهداری ،کاهش در مقادیر تیوباربیتوریک
اسید نمونهها مشاهده شد که ممکن است درنتیجه تشکیل
فرآوردههای ثانویه اکسیداسیون باشد که با معرف TBARs
واکنش نمیدهند و یا تحت تأثیر واکنش مالون آلدئید با
پروتئین از طریق واکنش مایالرد باشد .همچنین مالون
آلدئید ممکن است توسط عوامل فساد میکروبی و شیمیایی
گوشت بوقلمون متابولیزه شود ) Chouliara et al.,
 .)2007نتیجه بهدستآمده با مشاهدات  Alpو Aksu
( )0181در خصوص اثر عصاره گزنه بر کاهش
تیوباربیتوریک اسید گوشت گاو در طی دوره نگهداری
همخوانی داشت.
افت وزنی گوشت تحت تأثیر عواملی مانند فاصله زمان
اندازهگیری پس از کشتار ،دمای نگهداری و روش
اندازهگیری میباشد ( .)Simitzis et al., 2011افت وزنی
گوشت بوقلمون ناشی از خروج رطوبت طی دوره نگهداری
میباشد .نتایج بهدستآمده از ارزیابی افت وزنی نمونههای
گوشت بوقلمون نشان داد که پوششدهی با
ژالتین/هیدروکسی پروپیل بتاسیکلو دکسترین حاوی
نانوامولسیون اسانس گزنه و سلوفان در برابر افت وزنی
گوشت مؤثر بود که میتواند به دلیل ایجاد الیه محافظتی
پوشش خوراکی در برابر نفوذپذیری به بخار آب و به عبارتی
کاهش میزان از تبخیر رطوبت در نمونهها باشد
(.)Antoniewski et al., 2007; Wang et al., 2017
نتایج بهدستآمده در تائید نتایج سایر تحقیقات در مورد

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،پوشش
دهی نمونههای گوشت بوقلمون با ژالتین/هیدروکسی
پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانوامولسیون گزنه از
اکسیداسیون چربی ممانعت نمود ،آلودگی میکروبی و فساد
را به تأخیر انداخت و ماندگاری نمونههای قطعات گوشت
بوقلمون را حدود  81-5روز در مقایسه با نمونه کنترل و
بستهبندی با سلوفان طی نگهداری در دمای  4 ± 8درجه
سانتیگراد افزایش داد .بر اساس نتایج حاصل از این
پژوهش ،به کارگیری پوشش ژالتین/هیدروکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه می تواند
بهعنوان یک بستهبندی زیست فعال نوین در افزایش
ماندگاری گوشت بوقلمون در صنعت غذا مورد توجه قرار
گیرد.

22

منابع
Adeli Milani, M., Ghobadi Dana, M.,
Ghanbarzadeh, B., Alizadeh, A. & Ghasemi
Afshar, P. (2020). Effect of novel bioactive
coating enriched with nanoemulsion of
mustard essential oil on the quality of turkey
meat. Journal of Food and Nutrition Research,
59, 71-80.
Alp, E. & Aksu, M. I. (2010). Effects of
water extract of Urtica dioica L. and modified
atmosphere packaging on the shelf life of
ground beef. Meat Science, 86 ,468-473.
Ahmadi, M., Razavilar, V., Motallebi, A.
A., Esmailzadeh Kenari, R. & Khanipour, A.
A. (2014). Effects of hydroalcoholic and water
extracts of nettle leaf (Urtica dioica L.) on
chemical properties of superchilled minced
meat of common kilka (clupeonella
cultriventris caspia). Journal of Food Quality
and Hazards Control, 1, 85-88.
Almasi, H., Zandi, M., Beigzadeh, S.,
Haghju, S. & Mehrnow, N. (2016). Chitosan
films incorporated with nettle (Urtica dioica
L.) extract-loaded nanoliposomes: Antioxidant

علوم غذايي و تغذيه /پايیز  / 9311سال هفدهم  /شماره 4

بررسی اثر پوششدهی بر افت وزنی گوشتهای مختلف
میباشد ( ;Huang et al., 2018; Sun et al., 2019
.)Adeli Milani et al., 2020
پوشش خوراکی ژالتین /هیدروکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین حاوی نانوامولسیون گزنه دارای فعالیت
ضدمیکروبی در نمونههای گوشت بوقلمون طی دوره
نگهداری در دمای  4±8درجه سانتیگراد بود .حداکثر میزان
قابلقبول شمارش میکروبی در گوشت 0 Log CFU/ g
میباشد که بهعنوان زمان انقضاء و شروع فساد ،تغییرات
شیمیایی و بوی نامطلوب در گوشت در نظر گرفته میشود
( .)ICMSF, 1986در این مطالعه ،شمارش باکتریهای
مزوفیل نمونه کنترل و نمونه بستهبندیشده در سلوفان تا
روز پنجم ،نمونه تیمار شده با نانو امولسیون گزنه تا روز
دهم ،و نمونه  GNNEتا روز پانزدهم از حداکثر مقدار
قابلقبول اشاره شده تجاوز نکردند .اثر ممانعت کنندگی
گزنه بر میکروارگانیسمهای بیماریزا و عامل فساد در
تحقیقات پیشین گزارششده است ) Ahmadi et al.,
.(2014; Gul et al., 2012
افزایش امتیازات حسی نمونههای گوشت بوقلمون
پوششدهی شده دارای نانو امولسیون اسانس گزنه در
مقایسه با سایر نمونهها طی دوره نگهداری میتواند به دلیل
اثر آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی نانو امولسیون مذکور بر
جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها ،تجزیه پپتیدها ،تغییرات
اکسیداسیون و تشکیل مواد آروماتیک نامطلوب از قبیل
آمونیاك ،دی متیل آمین و تری متیل آمینها باشد.
 Chouliaraو همکاران ( ،)0110گزارش کردند که
نمونههای فیله مرغ حاوی اسانس پونه کوهی تا روز
دوازدهم نمره قابلقبول ازنظر ارزیابی ویژگیهای حسی
داشتند .بر اساس نتایج ارزیابی حسی نمونههای کنترل و
بستهبندیشده در سلوفان پس از روز پنجم امتیازهای
غیرقابلقبول را دریافت کردند ،درحالیکه نمونه ،NNEپس
از روز دهم و نمونه  GNNEپس از روز پانزدهم امتیازهای
غیرقابلپذیرش را کسب نمودند .به نظر میرسد در نمونه
پوشش دهی شده با ژالتین /هیدرکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین حاوی نانو امولسیون گزنه ،بوی نافذ در
اسانس کمتر به مشام میرسید که میتواند به دلیل اثرات
کمپلکسکنندگی و درونپوشانی هیدروکسی پروپیل
بتاسیکلودکسترین باشد .بین نتایج ارزیابی حسی و آنالیز

ویژگیهای شیمیایی و میکروبی همبستگی وجود داشت.
نمونه گوشت بوقلمون پوششدهیشده با ژالتین/
هیدروکسی پروپیل بتاسیکلودکسترین حاوی نانوامولسیون
اسانس گزنه( )GNNEطی دوره نگهداری از پذیرش کلی
باالتری برخوردار بود.
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Introduction: The objective of this study is the evaluation of the effect of
gelatin/Hydroxypropyl-β-cyclodextrin coating containing nanoemulsion of nettle (Urtica
dioica L.( on chemical, microbial and sensory properties of turkey meat during storage.
Materials and Methods: Chemical compositions of nettle essential oil were detected using
Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Samples of turkey meat coated with 1.5% (V/V)
nanoemulsion of nettle, coated with gelatin/hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBC) containing
nanoemulsion of nettle, packed in cellophane and without coating (Control) were stored at
4°C. Their physical and chemical (weight loss, pH, total volatile basic nitrogen, and
thiobarbituric acid reactive substances), microbial and sensory properties were evaluated at
different intervals (0, 5, 10, 15, 20 days) of storage.
Results: The results of Gas Chromatography-Mass Spectrometry showed the presence of
effective compounds with antimicrobial and antioxidant activities especially Carvacrol
(51.71%). According to the results, lower amounts of weight loss, total volatile basic nitrogen,
mesophilic, psychrophilic bacteria, molds, and yeasts were observed in turkey meat samples
treated with nanoemulsion of nettle essential oil in comparison to the control during storage
(p˂0.05) and the highest sensory scores were gained.
Conclusion: Application of gelatin/HPBC coating containing nanoemulsion of nettle
essential oil had a desirable effect on the control of chemical and microbial spoilage, therefore
it can be used for increasing the shelf life of turkey meat in the food industry.
Keywords: Bioactive Edible Coating Gelatin/HPBC, Nanoemulsion, Nettle Essential Oil,
Turkey Meat.
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