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های هیکروبیولوشیکی گوشت گاو در هذت زهاى تاثیر استفاده از عصاره چای سبس روی ویصگی

 نگهذاری

 3و کاظن علیرضالو 2، بهرام فتحی آچاچلویی1ى اسذیاعبذالرحو

 زاًكجَی کبضقٌبؾی اضقس، گطٍُ ػلَم ٍ صٌبیغ غصایی، زاًكگبُ آظاز، ٍاحس ؾطاة -1

 زاًكگبُ هحقق اضزثیلی اؾتبزیبض، زاًكکسُ ػلَم کكبٍضظی، -2

 زاًكجَی زکتطی، گطٍُ ػلَم ٍ صٌبیغ غصایی، زاًكگبُ تجطیع -3

 
 خالصه

ّبی جبلت تَجِ ثطای افعایف ظهبى هبًسگبضی گَقت ٍ ّبی گیبّی یکی اظ ضٍـاؾتفبزُ اظ ػصبضُ

%( 30% ٍ 20%، 10ّبی هرتلف ػصبضُ چبی ؾجع )ّبی گَقتی اؾت. زض ایي تحقیق تبثیطغلظتضزُفطآٍ

ّبی هیکطٍثیَلَغیکی گَقت قطهع گبٍ ثِ هٌظَض افعایف ظهبى هبًسگبضی آى زض زهبی یرچبل ضٍی ٍیػگی

زاضی ؼٌیتیوبض کطزى گَقت گبٍ ثب ػصبضُ چبی ؾجع تبثیط هًتبیج ًكبى زاز کِ هَضز ثطضؾی قطاض گطفت.

(05/0>P ضٍی فلَضهیکطٍثی گَقت زاقت. زض هست ظهبى )ضٍظ ًگْساضی زض توبهی تیوبضّب قوبضـ  15

ّب ٍ هروطّبافعایف پیسا کطز ٍلی ایي افعایف زض ًوًَِ ّب، کپکّب، کلیفطمّبی کل، ؾبیکطٍتطٍفثبکتطی

اؾتفبزُ اظ ػصبضُ چبی ؾجع  % کوتط ثَز. ًتبیج ثسؾت آهسُ ًكبى زاز ک30ِگَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ 

 تَاًس کیفیت هیکطٍثیَلَغیکی گَقت گبٍ ضا افعایف زّس ٍ ثبػث ثْجَز ظهبى هبًسگبضی آى قَز.هی

 

 ّبی هیکطٍثیَلَغیکی، ظهبى هبًسگبضیچبی ؾجع، گَقت قطهع، ٍیػگیکلوات کلیذی:
 

 

 هقذهه

ّتبی  تَاى ثِ اؾتفبزُ اظ ثؿتتِ ثٌتسی  کِ اظ آى جولِ هیّبی هرتلفی ثطای افعایف ظهبى هبًسگبضی گَقت قطهع ٍجَز زاضز ضٍـ

، زهبّبی ثبال )پرتي( ٍ پبئیي )فطیع کطزى(، ًوک ٍ اؾیسّبی آلی، ذكک کتطزى، ترویتط، زٍز زازى ٍ   اصالح قسُفؼبل، اتوؿفط 

ّتبی  ثتطای تَلیتس ػصتبضُ   . اظ هؤثطتطیي ٍ پطکبضثطزتطیي گیبّبى هَضز اؾتتفبزُ  ]1[ّبی گیبّی اقبضُ کطز اذیطا اؾتفبزُ اظ ػصبضُ

تَاى ثِ ضظهبضی، گل هطین، آٍیكي، جَظ ٌّسی، ظًججیل، چبی ؾجع، کبؾیب، زاضچتیي ٍ چتبی ؾتجع    فطاؾَزهٌس ٍ ضسهیکطٍثی هی

ّبی ضظهبضی، گل هطین ٍ پًَِ کَّی ثِ صَضت تجبضی تْیِ قسُ ٍ زض ثبظاض هَجَزًس ٍ ثِ زلیل اقبضُ کطز. اهطٍظُ ػصبضُ ٍ اؾبًؽ

ّب، اؾیس آؾتکَضثیک، اؾتیس ؾتیتطیک عجیؼتی ٍ     ّبی عجیؼی )تَکَفطٍلاکؿیساىثب ؾبیط آًتی تعؼن ضؼیف، اغل زاقتي ػغط ٍ

ّتب  ّب، اًَاع گَقت، اهَلؿیَىّبی تْیِ قسُ ثیكتط ثطای حفبظت ضٍغيقًَس. ػصبضُکبضٍتٌَئیسّب( ثِ صَضت تطکیجی اؾتفبزُ هی

-اًس ٍ زض ایي زضصس ثؿیبض هتؤثطتط اظ آًتتی  % اؾتفبزُ قس1/0ُطٍثی زض ؾغح ّبی ضسهیکٍ هبّی زض ثطاثط اکؿیساؾیَى ٍ فؼبلیت

 .]8[ّبی ؾٌتتیک ثَزُ اؾت اکؿیساى
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ای ٍ زاضٍیی اؾت ػصتبضُ چتبی ؾتجع    اکؿیساًی، تغصیِّبی ضسهیکطٍثی، آًتیّبی گیبّی کِ زاضای ٍیػگییکی اظ ػصبضُ

 تطیي ٍ ثیكتطیي هٌبعقی هصطف کٌٌسُ ثَزُ ٍ تبًعاًیب ٍ ٍیتٌبم هْنّب زض ؾطاؾط جْبى زاضای هقجَلیت اظ عطف ثبقس. چبیهی

تطکیجتبت  . ]4[ّؿتتٌس  A  ٍBکٌٌس. ػَاهل اصلی ؾتْین زض ضًتچ چتبی ؾتجع، کلطٍفیتل ًتَع       ّؿتٌس کِ چبی ؾجع ضا تَلیس هی

ّتب ٍ  چبی قبهل کتبتکیي  فٌَلیک فؼبل هَجَز زضّبی پلیّبی عجیؼی ثَزُ ٍ هَلفِاکؿیساىفٌَلیکی هَجَز زض چبی ؾجع، آًتی

کبتکیي گتبالت  گبلَکبتکیي، اپیگبلَکبتکیي گبالت، اپیّب قبهل اپیثبقٌس. تطکیجبت اصلی هتؼلق ثِ کبتکیياؾیسّبی فٌَلیک هی

-گبلَکتبتکیي گتبالت ٍ اپتی   قتًَس. اپتی  کبتکیي ّؿتٌس ٍ اؾیسّبی فٌَلیک ّن تَؾظ اؾیسّبی گبلیتک ًوتبیف زازُ هتی   ٍ اپی

ّبی تبظُ گیبُ چبی چبی ؾجع اظ ثربض زازى ثطگ .]10[قف هْوی زض تغییط کیفیت حؿی ًَقیسًی چبی ؾجع زاضًس گبلَکبتکیي ً

قًَس ٍ هحصتَل  ّب ثِ کوک َّای زاؽ ذكک هیثسؾت آهسُ کِ ًیبظ ثِ ترویط ظیبز ٍ تغییط ضًچ ًساضز ٍ ثؼس اظ ثربض زازى، ثطگ

ِ   ِ عؼن آى کوی تلد هیثسؾت آهسُ ثِ ضًچ ؾجع کن ضًچ هبیل ثِ ظضز اؾت ک ّتبی  ثبقس. عؼن تلد ٍ گؽ هبًٌتس زض اکرتط ًوًَت

ّب ّؿتٌس کِ اٍلیي تطکیت هؿئَل عؼن زض چتبی  چبی ؾجع ثِ ػلت ٍجَز تطکیجبت فٌَلیک اصلی هَجَز زض چبی یؼٌی کبتکیي

ف چتبی ؾتجع زض ؾتالهتی ثتِ     .اثطاتی کِ هصط]4[ثبقٌس ٍ ػالٍُ ثط کبتکیي، کبفئیي ٍ ؾبپًَیي ّن زض تلری ًقف زاضًس ؾجع هی

ّتب،  پیكتگیطی اظ ؾتطعبى   هبًٌتس کبّف ذغط ثیوبضی ّبی قلجی ٍ ػطٍقی ٍ یکؿطی اظ اثطات پیكگیطی کٌٌسُ قبهل  ّوطاُ زاضز

ِ  ظایی، چطثی ٍ کلؿتطٍل ثبال، چبقی ٍ پَکی اؾترَاىّبی کجس، ذصَصیبت جْفثیوبضی ػتالٍُ ثتط آى چتبی ؾتجع      هی ثبقس کت

اکؿتیساًی  قَز کِ ایي ًیع  ثِ زلیل ٍجَز تطکیجبت فٌَلیکی اؾت کتِ زاضای ذبصتیت آًتتی   اى ًیع هیؾجت ؾالهت زّبى ٍ زًس

 .]7[ثَزُ  ٍ ًیع زض ظیجبؾبظی ٍ ؾالهت پَؾت ّن هَثط اؾت 

ثبقس ثِ عَضی کِ اثطات آى ضٍی کلؿتطیسیَم ّبی ضسهیکطٍثی هیػالٍُ ثط اثطات زاضٍیی، ػصبضُ چبی ؾجع زاضای ٍیػگی

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ چبی ؾجع ٍ ػصبضُ حبصل اظ آى زاضای اثطات هتؼتسز هغلتَة   . ]5[کَثبکتط ثِ ذَثی قٌبذتِ قسُ اؾت ّب ٍ ّلی

ثبقتس،  ثرف ٍ تکٌَلَغیکی هبًٌس اثطات ضسهیکطٍثی، پبیساضی اکؿبیكی ثَزُ ٍ ّوچٌیي ثب قیوت پبئیي زض زؾتتطؼ هتی  ؾالهتی

ّبی هیکطٍثی ٍ کیفیت هبًسگبضی گَقتت قطهتع   اظ ػصبضُ چبی ؾجع ضٍی ٍیػگیتبثیط اؾتفبزُ ثٌبثطایي ّسف ایي پػٍّف ثطضؾی 

 ای ٍ هبًسگبضی ثبال ثِ ثبظاض اضائِ گطزز.تب گَقت قطهع ثب کیفیت تغصیِ ثَززض عی هست ظهبى ًگْساضی 

 

 هاهواد و روش

 هواد

 )تْیتِ قتسُ اظ  ػصتبضُ چتبی ؾتجع     ٍ ثیتل( گَقت قطهع گبٍ )تْیِ قسُ اظ کكتبضگبُ اضز قبهل پػٍّف ایي زض اؾتفبزُ هَضز هَاز

 ثَزًس. ؾبذت کبضذبًِ هطک آلوبى تحقیقکلیِ هَاز قیویبیی هَضز اؾتفبزُ زض ایي  ثَزًس. (ػغبضی ثبظاض اضزثیل

 

 روش ها

 آهاده سازی گوشت قرهس

 گَقتت  ؾتغحی  قؿتوت  قس. ؾپؽ جساؾبظی قطهع اظگَقت هَجَز ٍضبیؼبت ّبچطثی آظهبیكگبُ، ثِ قطهع گَقت اًتقبل اظ ثؼس

ِ  گَقتت  ًْبیت زض ٍ جساقس تیع چبقَی ثب آظهبیف ًتبیج زض ذغب ایجبز اظ جلَگیطی ثطای قطهع ِ  ثت  ؾتبًتیوتطذطز  2×2ّتبی  تکت

 قسًس.
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 آهاده سازی عصاره چای سبس 

جسا کطزى  ثب اًسکی تغییطات اؾتفبزُ قس. اثتسا چبی ؾجع پؽ اظ قؿتكَ ٍ ]6[ظازُ ٍ ّوکبضاى ثطای ایي کبض اظ ضٍـ اثطاّین

ّبی چبی ؾجع زض زاذل ؾجس فلعی کِ ضٍی ثربض آة جَـ قطاض ّب ثب آة هقغط، آًعین ثطی قسًس. ثطای ایي هٌظَض ثطگذبک

ضٍظ زض آٍى  3زضجِ ؾبًتیگطاز ثِ هست  38ّبی هَجَز زض زهبی زقیقِ تیوبض قسًس. ؾپؽ ثطگ 2زازُ قسُ ثَزًس ثِ هست 

گطهی پَزض چبی ؾجع ثب ًؿجت  30ٍ  20، 10ّبی ّب اًجبم گطفت. ًوًَِکطزى ثطگذكک قسًس. ؾپؽ تَؾظ آؾیبة ػول ذطز 

ؾبػت ػول  24لیتط( ثِ هبزُ گیبّی )گطم([ ثب حالل آة+اتبًل زض یک زکبًتَض هرلَط قسًس ٍ پؽ اظ ]حالل )هیلی 1ثِ  6

هَاز گیبّی جسا قسُ ٍ ثسیي تطتیت ّب ثِ کوک کبغص صبفی اظ زضجِ ؾبًتیگطاز ػصبضُ 30هرلَط کطزى زض قیکط ٍ زض زهبی 

 % اظ چبی ؾجع تْیِ قس.30ٍ  20، 10ّبی ثب غلظت ػصبضُ

 

 تیوار گوشت قرهس در عصاره چای سبس

ّبی گَقت زض ػصبضُ چبی ؾجع ثب زضصسّبی پؽ اظ آهبزُ ؾبظی ػصبضُ چبی ؾجع ٍ ذطز کطزى گَقت، زض هطحلِ ثؼس تکِ

زضجِ ؾبًتیگطاز ثب  4ؾبػت زض زهبی  20( ثِ هست ػصبضُ %30: 4ٍ تیوبض  % ػصبض20ُ: 3، تیوبض % ػصبض10ُ: 2هرتلف )تیوبض

( ًیع ثِ جبی 1ٍض قسًس. ثطای تیوبض کٌتطل )تیوبض ّبی گَقت ثِ ػصبضُ چبی ؾجع( غَعِ)تکِحجوی -ٍظًی 1ثِ  1ًؿجت 

ؾبظی قسُ ٍ پؽ اظ ذطٍج کبهل ّبی گَقت اظ هحلَل جساػصبضُ چبی ؾجع اظ آة هقغط اؾتفبزُ قس. زض هطحلِ ًْبیی تکِ

 15زضجِ ؾبًتیگطاز ثِ هست  4الی  3زهبی هحسٍزُ اتیلي ثؿتِ ثٌسی قسًس ٍ زض ّبی پلیػصبضُ چبی ؾجع ٍ آة هقغط زض ثؿتِ

 اًجبم قس. 15ٍ  10، 5، 1ّب زض ضٍظّبی ضٍظ ًگْساضی قسًس. آظهبیف

 

 های هیکروبیولوشیکیبررسی ویصگی

ّبی ّبی هرتلف ػصبضُ چبی ؾجع هغبثق ضٍـیکطٍثیَلَغیکی گَقت کٌتطل ٍ تیوبض قسُ ثب غلظتّبی هزض ایي تحقیق ٍیػگی

زضصس ثِ ذَثی ضسػفًَی قس،  70اؾتبًساضز هَضز ثطضؾی قطاض گطفت. اثتسا قؿوت ذبضجی ثؿتِ ثٌسی گَقت تَؾظ اتبًَل 

زض  C40°َل ضقیق کٌٌسُ پپتَى ٍاتط ثب زهبی گطم هحل 99گطم گَقت چطخ کطزُ ثب  11( اظ اذتالط 10-1اٍلیِ ) 1/0ؾپؽ ضقت 

% تْیِ 1/0زض پپتَى ٍاتط اؾتطیل  10-9ٍ تب  10 -3، 10 -2ّبی  ضقتهیلی لیتط اؾتطیل ثسؾت آهس. زض ًْبیت  250یک اضلي هبیط 

 C°ؾبػت زض  48کَثبؾیَى ثِ صَضت پَضپلیت ٍ ثب قطایظ اً PCAزض هحیظ کكت ّبی ظًسُ کل ثبکتطیّبی کكت کلٌیقس.

ضٍظ  7ثِ صَضت پَضپلیت )َّاظی( ثب قطایظ اًکَثبؾیَى  PCAّبی ؾبیکطٍتطٍف ثب اؾتفبزُ اظ هحیظ کكت )َّاظی(، ثبکتطی 30

 C°C°ؾبػت زض  24ثبؾیَى ثِ صَضت پَضپلیت )زٍالیِ( ثب قطایظ اًکَ VRBAّبی کلیفطم اظ هحیظ کكت ، ثبکتطیC7°زض  

)َّاظی(  C°C25°ضٍظ زض  5آگبض ثِ صَضت ؾغحی ٍ ثب قطایظ اًکَثبؾیَى YGCّب ٍ هروطّب زض هحیظ کكت ٍ کپک 32

 .]3[اًجبم قس 

 

 تجسیه و تحلیل آهاری

، 10ّبی تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ثب غلظت ب چْبض تیوبض گَقت کٌتطل ٍ گَقتایي پػٍّف زض قبلت عطح کبهال تصبزفی ث

  5ّبی تکطاض قسُ زض ٍاحس ظهبى زض ؾغح احتوبل گیطیّب زض عَل ظهبى اظ ضٍـ اًساظُ% اًجبم قس. ثطای آًبلیع زاز30ٍُ  20
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اًجبم قس. (  (LSDهؼٌی زاضی ّبی هرتلف ثب ضٍـ حساقل هیبًگیي هطثؼبتّب زض ظهبىزضصس اؾتفبزُ قس. هقبیؿِ هیبًگیي

 اؾتفبزُ قس. Excelثطای ضؾن ًوَزاضّب اظ ًطم افعاض 

 

 نتایج و بحث 

کبّف کیفیت هبزُ غصایی زض عَل ظهبى ًگْساضی ّبی گیبّی هبًٌس چبی ؾجع، ضٍـ ًَیٌی ثطای جلَگیطی اظ اؾتفبزُ اظ ػصبضُ

ثبقس کِ هعیت آى حفظ کیفیت هبزُ غصایی ثسٍى ًیبظ ثِ فطاٍضی ٍ ثِ صَضت تبظُ اؾت کِ ایي  هیکطٍثی ّبی هی زضاثط آلَزگی

هجعا  ،ّبی حطاضتی کِ هوکي اؾت ثِ کیفیت هبزُ غصایی آؾیت ثطؾبًس ّبی ًگْساضی هرل ضٍـ هعیت آى ضا اظ ؾبیط ضٍـ

 . ]2[ؾبظز  هی

 

 های کلباکتری

ّبی تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ٍ گَقت کٌتطل ضا زض عی هست ظهبى بی گَقتّتغییطات قوبضـ کل ثبکتطی 1قکل 

زاضی ّب زض عی هست ظهبى ًگْساضی ثِ عَض هؼٌیزّس. ّوبى عَض کِ هكرص ّؿت قوبضـ ثبکتطیضٍظ ًكبى هی 15ًگْساضی 

(05/0>Pافعایف پیسا کطز. ثیكتطیي هیعاى افعایف قوبضـ ثبکتطی )ًَِکٌتطل ثَز کِ تب  ّبی کل هطثَط ثِ ًوLogCFU/gr 

% ثَز. ًتبیج 30افعایف پیسا کطز. ّوچٌیي کوتطیي هیعاى افعایف هطثَط ثِ ًوًَِ گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع  11

-ّبی کل ًكبى زاز کِ هیبى تیوبضّبی هرتلف زض اًتْبی هست ظهبى ًگْساضی اذتالف هؼٌیهقبیؿِ هیبًگیي قوبضـ ثبکتطی

 ٍجَز زاقت.  (P<05/0)زاضی 
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 های سایکروتروفباکتری

ّب ثبقس. ایي ثبکتطیکٌٌس ٍلی زهبی اپتیون آًْب ثبالتط هیضقس هی C°7ّبیی ّؿتٌس کِ زض زهبی ّبی ؾطهبگطا ثبکتطیثبکتطی

تغییطات قوبضـ  2ثبقٌس. قکل ّبی گَقتی زض زهبی یرچبل هیٍضزُآؾغح گَقت ٍ فط زضّبی هَجَز تطیي ثبکتطیضایج

 زّس. ّبی گَقت هرتلف ضا ًكبى هیضٍظ زض ًو15ًَِّبی ؾبیکطٍتطٍف زض عی هست ظهبى ًگْساضی ثبکتطی

ّبی ؾبیکطٍتطٍف ًكبى زاز کِ هیبى تیوبضّبی هرتلف اذتالف ضـ ثبکتطیًتبیج آًبلیع ٍاضیبًؽ ٍ هقبیؿِ هیبًگیي قوب

ثَزًس ٍ زض  Log CFU/gr3هكرص قس کِ زض ضٍظ اٍل قوبضـ زض حسٍز  2( ٍجَز زاقت. هغبثق قکل P<05/0زاضی )هؼٌی

 ضؾیس. Log CFU/gr 8-6عی ظهبى ًگْساضی ایي قوبضـ افعایف یبفت ٍ زض ًْبیت ثِ هحسٍزُ

 

 
طی هذت زهاى  C 4°های سایکروتروف گوشت گاو تیوار شذه با عصاره چای سبس در دهای یرات شوارش باکتریتغی-2شکل 

 نگهذاری

ثیكتطیي ٍ کوتطیي هیعاى افعایف ثِ تطتیت هطثَط ثِ تیوبضّبی گَقت کٌتطل ٍ گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع 

ّبی گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ّبی ؾبیکطٍتطٍف ًوًَِیزاضی زض قوبضـ ثبکتط% ثَز. ثب ٍجَز ایي اذتالف هؼٌی20

% هكبّسُ ًكس. ًتبیج هقبیؿِ هیبًگیي حبکی اظ ایي ثَز کِ تیوبض کطزى گَقت ثب ػصبضُ چبی ؾجع ثبػث کبّف %30 ٍ 20

ظ هْوتطیي ػَاهل ثیبى کطزًس کِ ٍجَز تطکیجبت فٌَلیک ا ]9[قَز. ؾبضکط ٍ ّوکبضاى ّبی ؾبیکطٍتطٍف هیقوبضـ  ثبکتطی

ّبی ؾبیکطٍتطٍف هقبٍم ثِ لیپبظ ٍ پطٍتئبظ تَلیسی ثبکتطیثبقٌس. ّوچٌیي هكرص قس کِ ّب هیجلَگیطی کٌٌسُ اظ ضقس ثبکتطی

ّب ٍ آؾیل گلیؿطٍلحطاضت ثَزُ ٍ زض گَقت ٍ هحصَالت گَقتی ثبػث افعایف هیعاى لیپَلیع ٍ پطٍتئَلیع قسُ ٍ ثب تجعیِ تطی

 قًَس.ایجبز فؿبز زض ایي هحصَالت هی ّب ثبػثپطٍتئیي

 های کلیفرمباکتری

ّبی اقطیكیبکلی  ّب هبًٌس ثطذی اظ ؾَیِ زٌّس. ثؼضی اظ آى ّبیی ّؿتٌس کِ فلَض عجیؼی ضٍزُ ضا تكکیل هی ّب ثبکتطی کلیفطم

 قًَس. جوؼیت  َة هیّب ثِ ػٌَاى قبذص ثْساقتی ثطای ثطذی اظ هَاز غصایی هحؿ ثبقٌس. کلیفطم هضط ثَزُ ٍ ثیوبضیعا هی
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کطزُ کِ ثیكتط تحت اثط  کیفیت ٍ ًحَُ تْیِ گَقت اؾت. ثِ ٍیػُ زض هَضز گَقت چطخ ًكبى زٌّسُکلیفطم زض گَقت قطهع 

ّب اظ اّویت ثیكطی ثطذَضزاض اؾت. هیعاى اٍلیِ کلیفطم زض گَقت  ثبقس. ثطضؾی جوؼیت ایي هیکطٍاگبًیؿن ّبی ثبًَیِ هی آلَزگی

 .]2[تَاًس هتغیط ثبقس  ثؿتِ ثِ کیفیت تْیِ هحصَل، هی Log CFU/gr 3-1ف اظ تبظُ ٍ قبثل هصط

ّبی گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ٍ ّبی کلیفطم ًوًًَِتبیج آًبلیع ٍاضیبًؽ ٍ هقبیؿِ هیبًگیي قوبضـ ثبکتطی

م ًیع زض عَل هست ظهبى ًگْساضی ّبی کلیفطّب، قوبضـ ثبکتطیًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوبًٌس ؾبیط ثبکتطی 3کٌتطل زض قکل 

 Log CFU/grّبی کلیفطم هطثَط ثِ ًوًَِ کٌتطل ثَز کِ هیعاى آًْب اظ افعایف پیسا کطز. ثیكتطیي هیعاى افعایف تؼساز ثبکتطی

% زاضای 30افعایف پیسا کطز. زضاًتْبی هست ظهبى ًگْساضی ًوًَِ گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع  Log CFU/gr 4تب  2

 ّب ثَز.تطیي هیعاى قوبضـ کلیفطمکو

 
 طی هذت زهاى نگهذاری C 4°های کلیفرم گوشت گاو تیوار شذه با عصاره چای سبس در دهایتغییرات شوارش باکتری -3شکل 

 

 ها و هخورهاکپک

-ثٌسی هیثؿتِّب ٍ هروطّب زض عی هست ظهبى ًگْساضی ثؿتِ ثِ فطایٌس تَلیس ٍ قطایظ ًگْساضی هبًٌس زهب ٍ ًَع قوبضـ کپک

ًبهغلَة زض گَقت ٍ  قیویبیی َفیعیکتَاًس هتفبٍت ثبقس. هكرص قسُ اؾت کِ یکی اظ ػَاهل اصلی افت عؼن ٍ تغییطات 

، ایي آىpHّب ٍ هروطّب زض حیي ًگْساضی اؾت. ثِ زلیل قطایظ گَقت قطهع هبًٌسّبی گَقتی هطثَط ثِ ضقس کپکفطاٍضزُ

کپک ٍ هروط ًیؿت. ثب ایي حبل زض گَقت ذطز قسُ ثِ زلیل آلَزگی ثبًَیِ ثیكتط ٍ هحصَل هحیظ چٌساى هٌبؾجی ثطای ضقس 

قَز. تبکٌَى اؾتبًساضزی ثطای هحسٍزُ  ّب تب حسٍزی هالحظِ هی حضَض اکؿیػى زض ثبفت آى، ضقس ایي ًَع هیکطٍاضگبًیؿن

هحسٍزُ فؿبز ٍ تؼفي ا ضCFU/gr 105جوؼیت کپک ٍ هروط زض گَقت هكرص ًكسُ اؾت ٍلی زض ثطذی هٌبثغ هحسٍزُ 

 .]2[اًسگَقت شکط کطزُ

 ّبی گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ٍ گَقت کٌتطل زض قکلًوًَِ یّب ٍ هروطّبًتبیج هقبیؿِ هیبًگیي قوبضـ کپک

 (P<05/0)زاضی ّب ٍ هروطّب اذتالف هؼٌیکِ ثیي تیوبضّبی هرتلف قوبضـ کپک ًكبى زازًكبى زازُ قسُ اؾت. ًتبیج  4

زاضی ّب ٍ هروطّب افعایف هؼٌیکِ زض عَل هست ظهبى ًگْساضی قوبضـ کپک ًكبى زازجَز زاقت. ّوچٌیي ًتبیج ٍ

(05/0>P)ضٍظ قوبضـ کپک ٍ هروط گَقت کٌتطل ثیكتط اظ حس قبثل قجَل ثَز ٍ 15. زض اًتْبی هست ظهبى ًگْساضی زاقت

 فؿبز گَقت هكرص قسُ ثَز. 
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 طی هذت زهاى نگهذاری C4°و هخورهای گوشت گاو تیوار شذه با عصاره چای سبس در دهای ها تغییرات شوارش کپک-4شکل 

 

 نتیجه گیری 

تَاى شکط کطز کِ ٍجَز تطکیجبت ّبی هیکطٍثیَلَغیکی گَقت تیوبض قسُ ثب ػصبضُ چبی ؾجع ٍ کٌتطل هیزض اضتجبط ثب ٍیػگی

ّب جلَگیطی کطزُ ٍ ثبػث ثی آى اظ ضقس هیکطٍاضگبًیؿنّبی ضسهیکطٍفٌَلیکی هَجَز زض ػصبضُ چبی ؾجع ثِ ػلت ٍیػگی

% 20) ثِ تطتیت زاضای  4ٍ  3قًَس کِ ایي ًتیجِ زض قوبضـ هیکطٍثیَلَغیکی تیوبض افعایف ظهبى هبًسگبضی گَقت تبظُ هی

 . ثَزثیكتط ًوبیبى % ػصبضُ(30ٍ
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