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شناسایی انواع گوشت مورد استفاده در تولید همبرگرهاي عرضه شده در 

  1386شهر تهران در سال 
  

               ،5بهار شمشادي، 4افشین آخوندزاده ،3خسرو برازندگان ،2و1هدایت حسینی
  7*رامین خاکسار ،6حمید رضا توکلی

  

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور،دانشیار، -1
   مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا ودارو، وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی-2
  موسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،پژوهشکدهکشاورزي و صنایع غذایی -3

   دانشگاه تهران، ،دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت مواد غذاییانشیار،د  -4
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارکده دامپزشکی ،دانش ستادیار،ا – 5

  )عج( بهداشت و مرکز  تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللامواد غذایی دانشکده  گروه تغذیه و بهداشت دانشیار،-6
  استادیار دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -7

 )88/ 2/4:  تاریخ پذیرش 20/1/88:  تاریخ دریافت(
  

  چکیده
مصرف فرآورده هاي گوشتی از جمله همبرگر در شهرهاي بزرگ و صنعتی از جمله تهران رو بـه افـزایش اسـت بنـابراین کیفیـت وسـالمت ایـن         

فاده از گوشت هاي ارزان  با توجه به گرانی گوشت و امکان انجام انواع تقلبات ازجمله است  . زیادي برخوردار است   بسیارمحصوالت غذایی از اهمیت     
 نمونه همبرگر دست 96 نمونه همبرگرتولید شده در کارخانجات فرآورده هاي گوشتی و 288قیمت در این مطالعه نوع گوشت مورد استفاده درتولید 

 از این مطالعه نـشان   به روش الیزاي ساندویچی مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل1386ساز غیر صنعتی عرضه شده در سطح شهر تهران درسال  
داد در هیچ یک از نمونه هاي مورد آزمون از گوشت تک سمی وخوك در تولید محصول استفاده نشده است ، ولـی انـواع اخـتالط گوشـت مـرغ ،          

  .شتند در صد نمونه هاي همبرگر صنعتی با فرمول پروانه ساخت و برچسب محصول مطابقت ندا8/43فند و گاو در نمونه ها مشاهده شد و گوس
  

   همبرگر، نوع گوشت ، الیزاي ساندویچی ، تک سمی ، خوك : واژگانکلید
  

   مقدمه -1
  % 12   بمیزان حداکثر  سویا  از  معمولی استفاده  همبرگرهاي                   سوخاري  گوشت، پیاز، آرد  از همگن   مخلوطی همبرگر

  در    سویا  از  استفاده  همبرگر  مجاز بوده ولی در سایر انواع                 عتی  صن  صورت   به  که  است  مجاز  افزودنیهاي سایر و 
    پروانه هاي براساس .]1 [فرموالسیون محصول غیر مجاز است                 عرضه   و  ساز تولید  واحد تولیدي کشور و یا دست63در

  و     درمان    بهداشت،  وزارت    سوي  از     صادره  ساخت                  اي همبرگره  ایران  ملی  استاندارد    اساس   بر  می شود
  فقط    صنعتی    همبرگرهاي    تولید    در    پزشکی  آموزش                 درصد    30  حاوي صنعتی کشور به سه گروه محصوالت 

  در    ]2 [ است   شده  شناخته مجاز  گاو  گوشت  از  استفاده                  60   حاوي  فرآورده هاي گوشت بعنوان همبرگر معمولی،
  یا      گاو گوشت از    هم    ساز   دست    همبرگرهاي تولید                   تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگر هاي  گوشت درصد
   و   می شود   استفاده  گوسفند و   گاو  گوشت  از  مخلوطی                   در .]1 [ می شوند   تقسیم  گوشت درصد  60از    باالتر

                                                        
  r.khaksar@sbmu.ac.ir  :مسئول مکاتبات *
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  فرموالسیون خاصی براي این نوع همبرگر مطرح نیست
  . درصد گوشت هستند75ولی حداقل حاوي 

با توجه به اختالف قیمت بین انواع گوشت مانند مرغ ، گـاو و      
گوساله و نگرانی درمورد استفاده از گوشت تک سمی و خوك           

ید این محصول انجام این مطالعه  برنامه ریزي گردید تا           در تول 
ــد    ــتفاده در تولی ــورد اس ــوع گوشــت م ــورد ن ــاتی در م اطالع

  . همبرگرهاي صنعتی و دست ساز حاصل گردد
با توجه به گزارشات متعـدد در مـورد عـدم اطبـاق برچـسب               

از آنجا  و. ]3،4 [فراورده هاي گوشتی با فرموالسیون محصول    
کار رفتـه در تولیـد انـواع همبرگـر در ارزش          که نوع گوشت ب   

تغذیه اي ، بیماریهاي مشترك بین انسان و دام و مسائل شرعی   
حائز اهمیت است این تحقیق براي اولین بار درکشورمبداء بـه           

  . اجراء در آمد
  

   مواد و روش کار-2
بمنظـور مطالعـه و     تحقیـق   در ایـن     : نمونه همبرگر  1-2

ه در تولید همبرگر هاي عرضـه       شناسایی نوع گوشت بکار رفت    
و دقت مطلـق    % 95سطح اطمینان     با شده در سطح شهر تهران    

 همبرگر تعیین گردید که با توجه به سهم         384حجم نمونه   % 5
 288هر نوع همبرگر صنعتی و دست ساز درسطح عرضه تعداد 

نمونه همبرگر صنعتی از سطح فروشگاههاي عرضه محصوالت 
وسري ساخت هاي متفـاوت تهیـه      گوشتی از نام هاي تجاري      

 نمونه همبرگر دست ساز از فروشـگاههاي      96گردید همچنین   
سعی شد نمونه . ساندویچ فروشی سطح شهر تهران تهیه گردید   

هاي همبرگر از توزیع جغرافیایی مناسـب برخـوردار باشـند و      
ازمناطق شمالی، غربی ، شرقی ، جنوبی و مرکزي شـهر تهـران     

 یـخ و در ظـرف   مجاورتردید و در   نمونه هاي جمع آوري گ    
 ساعت به آزمایشگاه 2مخصوص حمل نمونه در زمان کمتر از      

منتقل گردید و درآزمایشگاه بصورت منجمد حـداکثر بمـدت           
 مـورد   از نظر گوشـت نـوع گونـه حیـوانی         یک ماه نگهداري و   
  . آزمون قرار گرفت

منجمـد   نمونه هـاي همبرگـر    : آماده سازي نمونه   2-2
 بـراي   0-2 روز قبل از آزمایش در دماي     ، سازي  آماده بمنظور

یخ زدایی قرار گرفت و در روز آزمایش آماده سـازي گردیـده      

براي این منظور ابتدا نمونه که بصورت یک همبرگر  کامل بود         
ــصوص در  ــسه مخ ــتوماکر  کی ــتگاه اس  SEWARD   دس
 سی سی سـرم  100 ساخت کشور انگلستان به همراه    400مدل

 دقیقـه همگـن     15تریل قـرار گرفـت و بمـدت         فیزیولوژي اس 
 صاف 45/0شیرابه حاصل بوسیله صافی هاي میلی پور . گردید

گردید در ادامه صاف شده در لوله آزمایش قـرار گرفـت و بـا           
 دقیقـه سـانتزیفوژ گردیـد    10 بـه مـدت    در دقیقه  10000 دور

توسط صافی میلی پود   سپس .  صاف گردیدnm 45/0ومجدداً
آب گـرم   دقیقه در حمـام  15ه حاصل بمدت شیرابه صاف شد  

 درجه سلسیوس قرار گرفت و پس از خنک شـدن تـا روز        95
 درجـه  2-4بعد که زمان انجـام آزمـایش الیـزا بـود در دمـاي          

  .]5 [سانیگراد نگهداري شد
 Tapnel کیت هاي انجام آزمایش الیزا :  الیزاآزمون 3-2

 در گـر کـه  و شیرابه صاف شده حاصل از استخراج نمونه همبر  
 ساعت قبل   2 درجه سلسیوس نگهداري می شوند       2-4یخچال

 درجـه سلـسیوس قـرار گرفـت     20در دماي  از انجام آزمایش    
 میکرو 100به هر چاهک کیت الیزا سپس براساس دستورالعمل 

 میکرولیتر شیرابه استخراج شـده و     100لیتر سرم فیزیولوژي و     
 Ependrofکنترل کیفیت کیت توسط پیت خودکار       محلول  یا  

 میکرو لیتر اضافه شد و پـس از انـدکی حرکـت           100به حجم   
روي پلیت  با پـارافیلم پوشـانده شـد و بمـدت یـک سـاعت             
نگهداري گردید تا فرصت ایجـادواکنش بـین آنتـی ژن هـاي             

کیت الیزا و شیرابه استخراج شده  پوشانده شده در چاهک هاي    
  .یا محلول کنترل کیفیت کیت فراهم گردد

ین مدت محتوي چاهک ها تخلیـه و توسـط محلـول            پس از ا  
موجود در کیت سه بار شستشو داده شد درادامه بـه هریـک از           

 با پیت خودکار    Antisepsis میکرولیتر محلول    25چاهک ها   
Ependrof             اضافه و پس از پوشاندن چاهک هـا بـا پـارافیلم 

سپس چاهکها . بمدت یکساعت در دماي اتاق نگهداري گردید  
 Avidin میکرولیتـر محلـول   25شستـشو شـد و   سـه مرتبـه   

Peroxidase Conjugated    به چاهک هـا اضـافه و بمـدت 
ــس .  دقیقــه در دمــاي اتــاق نگهــداري گردیــد30 در ادامــه پ

 میکرولیتـر محلـول سوبـسترا بـه         50ازشستشوي چاهـک هـا      
 دقیقه در دماي اتاق نگهداري      30هرچاهک اضافه شد وبمدت     

 میکرولیتر محلـول متوقـف      50نمودن  گردید و نهایتاً با اضافه      
 نوري محتوي چاهـک هـا   جذبکننده واکنش به هر چاهک ،    
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 BDSL مدل Elisa Readerدر دستگاه ) محلول سبزرنگ (

–MS5 [ نانومتر قرائت گردید405 در طول موج[.  
 5/0کیت مورد استفاده در ایـن مطالعـه داراي حـد تـشخیص             

آنکه در این مطالعـه     بود لذا با توجه به      % 1درصد و حساسیت    
فقط استفاده یا عدم استفاده از انواع گوشـت مـورد نظـر بـود،            

گوشـت اسـت     % 5/0 کـه معـادل      75/0جذب نوري باالتر از     
بعنوان وجود نوع گوشت خاص مورد بررسـی در نظـر گرفتـه       

 مورد تجزیه و Excell 2007شد  و نتایج حاصل با نرم افزار 
  .]5 [تحلیل آماري قرار گرفت

  

   نتایج -3
 نمونه همبرگـر دسـت سـاز     96 نمونه صنعتی و     288در تعداد   

مورد مطالعه جهت تعیین نوع گوشت بکار رفته درتولیـد آنهـا          
درهیچیک از نمونه ها گوشت تک سمی وخوك تشخیص داده    

  . نشد
 توزیع فراوانی  مطلق و نـسبی انـواع گوشـت مـورد              1جدول  

 ساز عرضه شده استفاده در نمونه هاي همبرگر صنعتی و دست
  . را نشان می دهددرسطح شهر تهران

ــه 59 مــشاهده مــی شــود در 1همــانطور کــه درجــدول   نمون
 یـا بـه تنهـایی      در صد نمونه ها گوشت مرغ      ) 48/20(صنعتی

همراه گوشت گاو در تولید همبرگر استفاده شـده بـود کـه در              
درصـد نمونـه    ) 4/10( نمونـه    10نمونه هاي دست ساز تعداد      

بررسی مخلـوطی از گوشـت مـرغ و گـاو بودنـد و      هاي مورد   
  . ازگوشت مرغ به تنهایی در تولید همبرگر استفاده نشده بود

همچنین در هیچیک از نمونـه هـاي صـنعتی یادسـت سـاز از          
گوشت گوسفند به تنهایی براي تولید همبرگر استفاده نشده بود 

درصد نمونه هاي همبرگـر دسـت   ) 31 /25( نمونه  30ولی در   
درصد نمونه  هاي همبرگر صـنعتی   ) 31/16( نمونه  47 ساز و 

مخلوطی از گوشت گاوو گوسفند درتولید همبرگراستفاده شده        
 ازاستفاده باالترمخلوط گوشت گوسـفندو گـاو        حاکیکه  .است

درفرموالسیون همبرگرهاي دست سازنسبت به همبرگر صنعتی  
   .است

 8/35( نمونـه 103 تعـداد  1نمـودار شـماره   با توجه بـه نتـایج       
نمونه هـاي همبرگـر صـنعتی تولیـدي مـورد ارزیـابی             )درصد

ازنظرنوع گوشت مورد استفاده با فرمول پروانه ساخت مطابقت     
  نداشت 

 داري در استفاده معنیدرهمبرگرهاي صنعتی تولید شده تفاوت 
از گوشت مرغ در گروههاي مختلف مشاهده شد بطوریکـه در      

بطور ،   معمولی   گوشت تحت عنوان همبرگر   % 30گروه حاوي   
معنی داري مـصرف گوشـت مـرغ بـیش از سـایر گروههـاي               

همچنین استفاده از مخلـوط  ) P >  0,05(همبرگر صنعتی بود   
گوشت گاو و گوسفند در گروه همبرگرهـاي صـنعتی حـاوي            

 در صد گوشت بیش از سـایر گروههـاي همبرگـر          60بیش از   
  .)P  >  0,05(صنعتی بود 

 در همبرگـر   دیـده مـی شـود   2ه همانطور که در نمودار شـمار  
  مخلوط گوشـت  )  درصد  25/31( نمونه   30دست ساز نیز در     
ودر . اي تولیـد همبرگـر اسـتفاده شـده بـود     گاو و گوسفند بـر   

هیچیک از نمونه هاي مورد بررسی دست ساز از گوشت تـک            
 و بیـشترین    .سمی و خوك براي تولید محصول بکار نرفته بود        

فراوانی نوع گوشت بکار رفته در فرموالسـیون همبرگـر هـاي           
 .دست ساز از نوع گاو گزارش گردید

در مناطق جغرافیایی مختلف شهر تهران در مورد نوع گوشـت         
بکار رفته در مورد همبرگهـاي صـنعتی اخـتالف معنـی داري             

همبرگرهاي دست ساز  دولی در مور) P <0,05 (دمشخص نش
ز مخلوط گوشت گوسفند و گاو در تولید محصول در     استفاده ا 

         از سـایر منـاطق جغرافیـایی بـود         منطقه شمالی و غربی بـیش     
)0,05  <P( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 توزیع نوع گوشت بکار رفته در همبرگر صنعتی 1نمودار 

 برحسب در صد گوشت محصول
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برگر   قراوانی نوع گوشت بکار رفته در فرمول هم2نمودار 
 دست ساز

  ث ونتیجه گیريحب -4
افزایش مصرف غـذاهاي آمـاده مـصرف از جملـه همبرگـر         
تولیدي بصورت صنعتی و دست ساز سبب گردیـده اسـت تـا        
کنترل کیفیت این محـصوالت از اهمیـت بیـشتري برخـوردار            

ــه . باشــند ــد  288درایــن مطالع ــر صــنعتی تولی ــه همبرگ  نمون
مونه همبرگـر دسـت    ن96کارخانجات فرآورده هاي گوشتی و   

ساز در سطح عرضه مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج نشان داد 
در بسیاري از نمونه هاي صـنعتی و دسـت سـاز فرموالسـیون          
مناسب و تعریف شده در تولید این محـصول بکـار نمـی رود              

% 30 معمولی ارزان قیمت حـاوي    گربویژه در نمونه هاي همبر    
برگر معمـولی صـنعتی    درصد نمونه هاي هم 34گوشت که در    

بجاي استفاده از گوشتگاو ازگوشت مرغ که معموال یـک سـوم    
 علیرغم آنکـه در  .قیمت گوشت گاو را دارد استفاده شده است    

پروانه ساخت این محصوالت استفاده از مرغ غیرمجاز بـوده و           
در برچسب محصول به استفاده ازمرغ در فرموالسیون محصول     

  درع نشان دهنـده آن اسـت کـه       اشاره اي نشده بود این موضو     
گاو (محصوالت ارزان قیمت تقلبات و جایگزینی گوشت قرمز       

 گوشت مرغ بعنوان گوشت ارزان قیمت ياجبا قیمت باالتر ب   ) 
  . بیشتر از سایر انواع همبرگر دیده میشود

 60همچنین در گروه محـصوالت صـنعتی حـاوي بـیش از             
گاو که از   درصد گوشت استفاده از مخلوط گوشت گوسفند و         

نظر ارگانولپتیک و قوام محصول نهایی بهتر از گوشت گاو بـه            
یر گروههاي همبرگر   اتنهایی است بطور معنی داري بیش از س       

که این موضوع نـشان مـی دهـد در           ) P>  0,05(صنعتی بود   
همبرگرهاي صنعتی گران قیمت تغییر در فرموالسیون در جهت 

پروانـه سـاخت    بهبود کیفیت محصول بـدون رعایـت فرمـول          

محصول و درج در برچـسب محـصول انجـام مـی شـود ایـن         
 درصد همبرگرهاي تولید صنعتی     35 جابجایی فرموالسیون در  

شامل مـی شـود کـه هرچنـد در      درصد گوشت را 60باالتر از   
ین تغییر در فرموالسیون انجام ت ا جهت بهبود کیفیت محصوال   

 و عـدم  شده استولی بدلیل عدم رعایت فرمول پروانـه سـاخت    
  .درج در برچسب محصول تخلف محسوب می گردد

 بـراي تعیـین   PCRدر مطالعات مشابه نیز از روش الیزا ویا      
-Furنوع گوشت در فرآورده هاي گوشتی استفاده شده اسـت   

Chi-Chen ي منو د میالدي با استفاده از آنتی با2000 در سال
ه ال و روش آزمون الیزا وجود گوشت خوك را در فرآورد          نکلو

هاي گوشتی حرارت دیده مورد استفاده قرار داد و نتیجه گیري 
  نمود 

روش الیزا یک روش کمی و کیفی بسیار مفید بـراي تعیـین             
  .]6 [نوع گوشت است

 و  Amtlich توسـط    1999درمطالعه اي دیگر کـه در سـال         
همکاران درآلمان انجام شد از روش الیزاي سـاندویچی بـراي            

در فـرآورده هـاي گوشـتی       تشخیص نـوع گوشـت بکاررفتـه        
استفاده شد و نتایج این مطالعه بیـانگر عـدم انطبـاق برچـسب          

 از فرآورده هاي گوشتی مـورد مطالعـه بـا     درصد2/31گذاري  
نوع گوشت بکار رفته درمحصول بود روش بکاررفتـه در ایـن          
مطالعه همانند روش مورد اسـتفاده در تحقیـق حاضـر از نـوع         

 و دقت ایـن روش آزمـون را       الیزاي ساندویچی بود که صحت    
 در صد نمونه هـاي      8/43در مطالعه حاضر نیز     تائید می نماید    

ب محـصول   سهمبرگر صنعتی با فرمول پروانه ساخت و برچـ        
مطابقت نداشتند که این نشان دهنـده یـک مـشکل فراگیـر در             

  .]7 [سطح عرضه است
 ازروش 1982 و همکاران نیز در سـال     Witeakerهمچنین  

ELISA  مبرگرهـاي  عیین نوع گوشـت بکاررفتـه در ه        براي ت
استرلیا استفاده نمودند و حد تشخیص و حساسیت ایـن روش          

  .]8 [را موردبررسی و تائید قرار دادند 
اهمیت بهداشتی و کیفی نوع گوشت بکار رفته با توجه به 

از روشـهاي   در فراورده هاي گوشتی از جملـه همبرگـر          
ـ       ین نـوع گوشـت     دیگري نیز درمطالعات متعدد براي تعی

بکاررفته در محصوالت گوشـتی اسـتفاده شـده اسـت از           
و و ایمنودیفــوژن  DNA ،PCR هیبریداســیونجملـه  
 بـا برچـسب     فرموالسیون فـراورده گوشـتی     انطباق   میزان

  .]9، 11،10 [گزارش شده است گذاري 
 Matsumaga  با استفاده از یک روش ساده 1999در سال 

اورده گوشــتی را مــورد  نمونــه فــر120 تعــدادPCRو ســریع 
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 نمونه از نظر نـوع گوشـت   34بررسی قرار داد و گزارش نمود      
این گـزارش  ). 12(بکار رفته با برچسب محصول انطباق ندارد   

و گزارشات مشابه فوق اهمیت بررسی و کنترل مستمر فراورده  
هاي گوشتی سطح عرضه را بویژه از نظـر نـوع گوشـت بکـار        

 دهد سازمان هاي نظارتی بایـد       و نشان می  رفته نشان می دهد     
توجه کامل به کنترل فرموالسیون انواع همبرگر و بطور خـاص       

  .محصوالت با درصد گوشت پایین تر داشته باشند
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Determination the kind of meat content of Patties marketed in 
Tehran in 1386 
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Consumption of meat products such as Patti is increasing specially in big cities, so safety and quality 
of theses products are very important. With consideration of meat price and possibility of substitution 
cheap kind meat, In this study 288 industrial and 96 hand made Patties marketed in Tehran tested for 
determination the kind of content meat by sandwich Elisa method .Results of this study demonstrated 
that in analyzed samples there was not swine and equine meat, but 8/43  percent of samples were not 
complying with production license formula and label claim for kind of content meat. 
 
Key words: Pattie, Meat content, sandwich Elisa, Equine, Swine 
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