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  یفیک يهایژگیو و يماندگار زمان بر یکوه ازچهیپ برگ عصاره ریتاث
  خچالی در شده ينگهدار همبرگر 

  
   3چناربن ياحمد نیحس ،2موحد سارا ،1یجانیف ریام

   
  .رانیا ن،یورام ،یاسالم آزاد دانشگاه شوا،یپ - نیورام واحد ،ییغذا عیصنا و علوم گروه ارشد، یکارشناس يدانشجو - 1

 .رانیا ن،یورام ،یاسالم آزاد دانشگاه شوا،یپ -  نیرام واحد ،ییغذا عیصنا و علوم گروه  ار،یدانش - *2

 .رانیا ن،یورام ،یاسالم آزاد دانشگاه شوا،یپ - نیورام واحد نباتات، اصالح و زراعت گروه  ار،یاستاد - 3

  )28/01/97: رشیخ پذی تار 96/ 08/090:  افتیخ دریتار(

  
  

 دهیچک
هاي گوشتی به منظور هاي شیمیایی، در گوشت و فرآوردهاهان مختلف به جاي نگهدارندهی حاصل از گيهاامروزه جایگزینی ترکیباتطبیعی مانند عصاره

ر عصاره برگ پیازچه کوهی در سطوح یدر تحقیق حاضر، تاث. استزا بسیار مورد توجه قرار گرفتهحفظ کیفیت مواد غذایی در برابر عوامل بیماري
)ppm0 ،25 ،50 ،75 (قرار گرفت ی مورد بررسيگذارک، پنج و ده روز یخچالیز  کیفی همبرگرهاي تیمار شده پس ايهابر زمان ماندگاري و ویژگی 

ج، یطبق نتا. رفتی همبرگر انجام پذيها نمونهي بر روی و کشندگیهاي مختلف شیمیایی، میکروبی و حداقل غلظت مهارکنندگن راستا آزمونیکه در ا
د ی گردیاکلیلوکوکوس اورئوس و اشرشی استافیکروبید و کاهش بار میس پراکسی، کاهش اندpH سبب کاهش یازچه کوهیکاربرد عصاره برگ پ

 عصاره برگ ppm 75 ي حاوي مورد آزمون، نمونه هايمارهاین تیکه در بنیقابل توجه ا.  نشان دادی مطلوبی و مهار کنندگین اثرات کشندگیهمچن
  . برخوردار بودنديتر مطلوبيهایژگیمارها از ویر تی، نسبت به سایازچه کوهیپ

  
  ، عصارهي، زمان ماندگاریازچه کوهی همبرگر، پ:گانکلید واژ
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   مقدمه-1
د شده از گوشت قرمز ین محصوالت تولیتر از مهمیکیهمبرگر 

 و ی باال، در کنار خوش طعمـ ياهیاست که به لحاظ ارزش تغذ 
ل عـدم وجـود     یـ ن بـه دل   ی آن، همچنـ   ي مـصرف سـاده    يوهیش

.  دارديادید آن،طرفداران ز یند تول ی در فرآ  ییایمی ش يهایافزودن
 يهاطبق استاندارد، همبرگر عبارتست از گوشت چرخ کرده دام

ت هاي گـاو، گوسـاله و گوسـفند،       ژه گوش یحالل گوشت به و   
از یـ جات مانند پیجات، سبز هی، ادو یا بدون افزودن چرب   یهمراه  

 100 مخـصوص بـا وزن       یکیرکهتوسط دستگاه هاي مکان   یو س 
 مجاز به صورتمنجمد ی موميهان کاغذیه و سپس در بیگرم ته

ن کـه رشـد   یـ امـا نکتـه قابـل توجـه ا        ].2و1[گـردد یعرضه مـ  
 مهـم در    یتواندعامل می ي نگهدار يوره د یها ط کروارگانیسمیم

د لذا کاربرد مواد ضد     یآ به شمار    یی غذا ين ماده یت ا یفیافت ک 
غالباً ترکیبات ضدمیکروبی با . تواند مفید باشدمیمیکروبی در آن

 و  يش مانـدگار  یت، افـزا  یفی هرچند در حفظ ک    ییایمیمنشاء ش 
 ارزش  یستند ول د ه ی محصول مف  ي اقتصاد يهاکاهش خسارت 

 یتبررسـ ین موضـوع اهم یدهند لذا همـ یسالمت آن را کاهش م 
 را در همبرگـر   یعیاستفاده از ترکیبات ضد میکروبی با منشأ طب       

-بات ضد ی به عنوان ترک   یعیاستفاده از مواد طب   .شتر کرده است  یب

 يهـا ي کنتـرل عـدم حـضور بـاکتر    ي موثر برای، روش یکروبیم
باشد به  ی شدهم ي فرآور يها غذا يش ماندگار یزا و افزا  يماریب

 کـه  ییـ اهـان دارو ی به دسـت آمـده از گ  يها که عصاره  ياگونه
توانند در صـنعت غـذا،       هستند می  یکروبی خواص ضد م   يدارا

معرفـی   یکروبـ ی ضـد م   ییمای مـواد شـ    يهانیگزیبه عنوان جا  
د شده یبات فرار تولی از ترکی، کمپلکسیاهی گيهاعصاره. شوند

 یکـ یزی فيهـا  زنـده هـستند کـه بـا روش       يهاسمیتوسط ارگان 
 از آن   یا بخـش  یاه  یر از کل گ   ی و تقط  يریگمختلفی نظیر عصاره  

بات معطري هستند که از خاصیت ین مواد ترکیا. ندیآیبدست م
ها، کنندگی و فرار برخوردار بوده و در سلولظیزي، تغلیآب گر 

 ي، مجـار  ی ترشح يهاا مجتمع، غده  ی منفرد   ی ترشح يهاکرك
 مختلـف   يهـا  انـدام  ی و درون  ی سطح يها، در قسمت  یترشح

. هـا وجـود دارنـد   وه، جوانه و شاخهیگیاه از جمله برگ، گل، م 
سم یـ  متابول ی اصل يهاندی از فرآ  ی ناش يهابات بازمانده ین ترک یا
 ییایمیباشند که از نظر ش    یها م ر تنش یژه تحت تاث  یاهان به و  یگ

مختلـف اغلـب بـا منـشاء         يهاهمگن نبوده و غالباً به صورت     
ان یـ ن م یـ در ا ].3[شـوند یاهان مختلف مشاهده مـ    ی در گ  یترپن

،از یکروبـ یب ضـد م یـ ک ترک یـ  به عنوان    یازچه کوه یعصاره پ 

ازچه یپ.  برخوردار است  ی قابل توجه  ی و درمان  ییخواص دارو 
کـه در  .Allium schoenoprasum L ی با نـام علمـ  یکوه

شود، متعلـق  یده میز نام یا سلنجان ن  ی، تلمک   یرانی ا یزبان محل 
ن، فـسفر و  یامیـ  تياه حـاو  یـ گن  یا.باشدی م 1انیازیبه تاکسون پ  

، A ،C يهـا نیتـام یبـر، و ی ازفیار خـوب ی بوده و منبـع بـس     يرو
م و مـس    یم، پتاسـ  یزیـ م، آهن، من  ی، فوالت، کلس  6Bن،یبوفالویر

ر خــانواده یعــالوه بــر مــصارف فــوق، هماننــد ســا .باشــدیمــ
بـرخالف  . بـاالیی اسـت    یکروبـ ی خـواص ضـد م     يان،دارایازیپ
هاي پیاز، ترکیبات شیمیایی هستند کـه  ، فالونوئید یازچه کوه یپ

ــکروارگانیدر برابـرم ـــال مـــ  سمیـ ــا فعـــ ــوند و در یهـ شـ
هـا اثــرضد   سمیکروارگانیمحـــیطآزمایشگاه، در برابر رشـــدم  

 یوهازچــه کــیدهنــداما در پیمیکروبــی از خــود نــشــــان مــ
اه یـ ن گی اییای ضدباکتری عامل اصل  يدیل سولف ی آل يبات د یترک

د، یل مونو سـولف  ی آل يد(ها  دیل سولف ی آل يد. شناخته شده است  
ل تتـرا   یـ  آل يد و د  ی سـولف  يل تـر  ی آل يد، د ی سولف يل د ی آل يد

 یباشـند، مـسئول اصـل     ی سـولفوردار مـ    یبـات یکـه ترک  ) دیسولف
، خواص ) التهابضد انگل، ضد سرطان و ضد (یخواص درمان

. باشـند ی میازچه کوهی پییای و خواص ضدباکتر  یدانی اکس یآنت
ب یـ  به ترتیازچه کوهی از برگ پ  یدر هر گرم عصاره استخراج    

ل یـ  آليکروگرم دی م949د، یل مونو سولف  ی آل يکروگرم د ی م 63
 376د و ی ســولفيل تــریــ آليکروگــرم دی م685د، ی ســولفيد
از % 43بـا   یوجود دارد کـه تقر    د  یل تترا سولف  ی آل يکروگرم د یم

 ].4[دهنـد یل مـ یاه را تـشک  یـ ن گ یـ  ا يهـا دیل سولف ی آل يکل د 
ازچه یر عصاره برگ پی تأثی، به بررس)1389( و همکاران یپژوه
 فـرم   يهـا رو   آن یکروبـ یت ضـد م   یـ ره سبز و فعال   ی و ز  یکوه
 و  ییس به تنها  یلوس سرئوس و سوبتل   ی باس يهاي باکتر یشیرو

، 025/0ر یج نشان داد که مقادینتا. ن پرداختندیسیب با نایدر ترک
ره یـ ، زیاز چـه کـوه  ی برگ پي درصد از عصاره ها    1/0 و 25/0

 و 125/0، 25/0ر یلوس سرئوس و مقادی باسين رویسیسبز و نا
ــد از ترک25/0 ــامبرده رو ی درص ــات ن ــ فعاليب ــی لوس یت باس

، بـه  )1392(بهنـام و همکـاران   ].5[س مؤثر بـوده اسـت     یسوبتل
 و  يرازیشن شـ  یـ  آو يهـا  عـصاره  یدانیاکـس ی اثرات آنت  یابیارز

 يله گوشت مرغ چرخ شده در دمـا  ی در ف  یازچه کوه یعصاره پ 
 در دو سطح یاز چه کوهیعصاره پ. وس پرداختندی درجه سلس4

 درصــد مــورد 5/0 و 25/0شن در دو ســطح یــ و آو1 و 25/0
ش کـاهش و حـذف      یج توسـط آزمـا    ینتـا . استفاده قرارگرفتنـد  

                                                             
1  . Alliaceae 
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) DPPH(ل  یدرازیـ ل ه یکریل پ ی فن يزاد با محلول د   کال آ یراد
ــدرت اح  ــت و ق ــدگیصــورت گرف ــدازهیاکنن ــا ان ــگ آن ب  يری

ش یله مرغ محاسبه و مشخص شد که بـا افـزا          ین ف یوگلوبیممت
کـال  یت ضـد راد   یـ سطوح مصرف هر دو عصاره  مذکور، فعال       

و به یداتی اکسییایمیون کاهش و فساد شیداسیزان اکسیش، میافزا
ت یـ  فعال یابی، به ارز  )2007(ا و همکاران    یناز].6[افتدیر م یتأخ

 مختلف ي باکتر11 ي بر رویازچه کوهی عصاره پ  یکروبیضد م 
، یتروباکتر اس پـ   یال آئرومونـاس، سـ    یدروفی شامل ه  یگرم منف 

ا ی، کلبـس یوم اس پـ ی، فالوباکتریا کلینتروباکتر آئروژنز، اشرش  یا
س، سـودوموناس   الیروپیـ ا، پروتئـوس م   یـ ا پنومون ینا، کلبس یاوز

سنت و  یا مارس ی، سرات ی ب یفی، اس پارا ت   یفیآئروژنز، سالمونال ت  
 یاز چـه کـوه  یـ ج، عـصاره پ   یطبق نتا . ا پرداختند یستریگال د یش
تروباکتر و سـپس    ی را در مقابـل سـ      یکروبیر ضد م  ین تأث یشتریب

اسـتمفورد و همکـاران     ].7[نتروباکتر نشان داد  ینا و ا  یا اوز یکلبس
 يهـا  عـصاره ییایـ ت ضـد باکتر یـ ر فعالی تأثی، به بررس )2007(

ک و توأم با هم ی به تفکي و رزماریاز چه کوهی عصارهپیروغن
ال پرداختند و مشخص شد که    یدروفی آئروموناس ه  يه باکتر یعل

ک یـ  درصد بـه صـورت تفک      25/6 -5/0 و   5/2-2 يغلظت ها 
 مـذکور   ي در کاهش تعداد بـاکتر     يداری، اثر معن  یبیشده و ترک  

 عنوان یتوپالسمی و سی سلول يرات غشا ییل آن را تغ   یدارد و دل  
 ییایمیبات شی ترکی، به بررس)2009(لورا و همکاران ].8[کردند

 پرداختند و مشخص شد     ییایتالی ا یازچه کوه ی پ یعصاره روغن 
از چـه   یـ بـات عـصاره پ    ین ترک یتر عمده يدیل سولفا ی آل يکه د 
 ییاد محصوالت غذیو عدد پراکسpH بوده که در کاهش یکوه
 یی باالیکروبیت ضد می دارد ضمن آن که از خاصی اساسینقش

ق، عـصاره   یـ ج حاصـل از تحق    یبا توجه به نتـا    . برخوردار است 
ش ی را افـزا   یی مواد غـذا   ي توانست زمان ماندگار   یازچه کوه یپ

 محـصوالت  يسه زمان ماندگار  ی، به مقا  )2012(موحد  ].9[دهد
 ی آنتيری با بکارگOST و AOM يق روش های از طریگوشت
ــس ــایاک ــوفرول TBHQ , BHT, BHA يدان ه  و توک

بـات  ی ترک ي حـاو  ی گوشـت  يهـا ج، نمونـه  یطبـق نتـا   . پرداختند
TBHQ , BHT, BHAــزان پایــن میشتریــ از ب  در يداری

 1در سطح احتمال ) هادانیاکسیفاقد آنت(سه با نمونه شاهد یمقا
  ].10[درصد برخوردار بودند

 بـه سـطوح   یابیه منظـور دسـت  گونه که گفته شد، امروزه ب    همان
ن بهبود خواص ی و همچني از سالمت، بهداشت، ماندگار ییباال

- از نگهدارنـده   یبی، استفاده ترک  یی محصوالت غذا  یکیارگانولپت

هـا، توجـه   کیوتی و پروبیاهی گيها شامل  عصاره  یعی طب يها
گر با توجه بـه  ی دي را به خود جلب کرده است و از سو يادیز

هـا و عـوارض     سمیـ کروارگانی م ی برخ ییداروش مقاومت   یافزا
-ها و نگهدارنده  کیوتی ب ی از مصرف روزافزون آنت    ی ناش یجانب

ـ ی اثـرات ضـد م     ی، بررسـ  ییایمی ش يها  ی و نگهدارنـدگ  یکروب
شود لـذا در    ی احساس م  ییاهان دارو ی حاصل از گ   يعصاره ها 

 بـر   یازچه کـوه  یرسطوح مختلف عصاره برگپ   یتحقیق حاضرتاث 
 همبرگر در مقایسه با نمونه يي کیفی و ماندگارها ویژگییبرخ

  .  قرارگرفتیمورد بررسشاهد طی دوره نگهداري در یخچال 
  

 ها مواد و روش-2
   نمونه هايآماده ساز - 1-1
 همبرگر، به مقدار مساوي از گوشت گاو يه نمونه های تهيبرا

ه شده بود، استفاده یگاه و سردست تهیخ زده کهاز ناحیه قلوه
ها و  زائد، تاندونيهاهی و پیالمقدور چربیدر ابتدا حت. دیگرد
مانده استخوان از گوشت جدا و سپس به قطعات ی باقيهاتکه

 گاه قطعات گوشت آمادهآن. م شدندی تقسی گرم250حدود 
سپس . دندیشده به درون چرخ گوشت منتقل و چرخ گرد

د و یاه، خردل سفیفلفل س(ها هیر ادویه نظیر مواد اولیهمراه سا
ر مختلف یاز و مقادیر، پی، سي، نمک، آرد سوخار)لیزنجب

در ادامه . به داخل کاتر منتقل شدندیاز چه کوهیعصاره برگ پ
وسط دستگاه د شده به محفظه همبرگر منتقل شدو تیر تولیخم
د که یه گردیگرم ته100 به وزن یی مخصوص،نمونه هایکیمکان

ق یتیمارهاي تحق].2[ شدندي مجاز نگهداری مومين کاغذهایب
) C(یازچه کوهیهمبرگر شاهد، فاقد عصاره برگ پ -1:  شامل

 یاز چه کوهی عصاره برگ پppm25 يهمبرگر حاو -2
 ppm50 يهمبرگر حاو - E1 (3(برحسب وزن خمیر همبرگر

 برحسب وزن خمیر یاز چه کوهیعصاره برگ پ
از چه ی عصاره برگ پppm75 يهمبرگر حاو -4(E2)همبرگر

 ي در روزها بودند که(E3) برحسب وزن خمیر همبرگریکوه
 مختلف يد، تحت آزمون هایاول، پنجم و دهم پس از تول

قابل توجه . قرار گرفتند) 1بق جدول مطا (یکروبی و مییایمیش
د همبرگر و آزمون ها در شرکت پاکدام یه مراحل تولیکه کلنیا

  .پارس  واقع در شهر کرج انجام شد
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Table 1 Chemical and microbial tests conducted on hamburger samples   
References Test method Test type Row 

[11] Iranian National Standard, No: 745 Moisture content 1 
[12] Iranian National Standard, No: 924 pH 2 
[13] Iranian National Standard, No: 19197 Peroxide 3 
[14] Vanden Berghe and Vlietinck 1991 MIC and MBC 4 
[15] Iranian National Standard, No: 5272 Total count of microorganisms 5 
[16] Iranian National Standard, No: 10899-2 Identification and enumeration of yeasts and molds  6 
[17] Iranian National Standard, No: 6806-1 Identification and enumeration of  Staphylococcus  aureus 7 
[18] Iranian National Standard, No: 2946 Identification and enumeration of Escherichia coli  8 

  
  تجزیه و تحلیل آماري - 2-1

ش ی،از آزماقی حاصل از تحقيهال دادهیه وتحلیبه منظور تجز
سه ی استفاده شد و مقایل در قالب طرح کامال تصادفیفاکتور

، در سطح  دانکنياها توسط آزمون چند دامنهنیانگیم
 و 14 نسخه "SPSS"و با استفاده از نرم افزار) α=1(%احتمال

  .رفتیانجام پذExcelرسم نمودارها توسط نرم افزاز 
  

  و بحث نتایج- 3

هاي شیمیایی انجام شده بر  نتایج آزمون- 3-1
   همبرگر يها نمونهيرو
 يهادر نمونه pHج آزمون مربوط به مقدار    ی نتا -3-1-1

  همبرگر 
ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
ها بر آن) زمان×  مختلف عصاره يهاغلظت(

 نشان داده شده 3و2يها همبرگر، در جدوليهانمونهpHمقدار
  .است

Table 2 Variance analysis of data obtained from the experiment 
   F     

yeasts and 
molds 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus  
aureus 

Total count of 
microorganisms 

Peroxide 
index pH Moisture S.O.V 

8.02* 16.52** 18.15** 18.02** 27.11** 45.42** 142.45** Extract 
concentration(A) 

2.41ns 7.8* 11.10** 9.10* 18.10** 31.12** 4.11ns Time(T) 
6.23* 6.02* 6.02* 8.05* 11.04** 13.02** 43.02** A×T 

**Significant at level of 1%; *Significant at level of 5%; ns: No significant 
  

Table 3 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on pH of hamburger samples  
 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

6.87±0.02a 6.86±0.02a 6.44±0.04b Control 
6.06±0.01e 6.14±0.03d 6.24±0.06c 25 
6.02±0.02f 6.06±0.01e 6.05±0.01e 50 
6.01±0.02f 6.03±0.02f 6.07±0.01e 75 

Each value is the mean ± standard deviation 
 

ر سطوح مختلف غلظت عصاره، زمان ی، تاث2با توجه به جدول 
دار بود ی همبرگر معنيهانمونهpHها بر مقدار ر متقابل آنیو تاث

)01/0≤p .(ن مقدار یشتری، ب3ن مطابق جدول یهمچنpH در
مار ین مقدارآن در تیمار شاهد و در روزدهم اما کمتریت

رات ییعلت تغ.دی و در روز دهم مشاهده گردppm75يحاو
 يبات دیتوان به حضور ترکیرا مpHزان یمشاهده شده در م

بات سولفوردار است، نسبت ی ترکی که نوعيدیل سولفیآل

 سه بای عصاره در مقاي حاويها  در نمونهpHلذا مقدار.داد
که نیقابل توجه ا. دار نشان دادینمونه شاهد کاهش معن

ر یط رشد و تکثی سبب نامساعد شدن شراpHکاهش
ش انحالل یگر باعث افزای ديسم ها و از سویکروارگانیم

 pHک شدن به یل نزدی گوشت همبرگر به دليهانیپروتئ
اد ی سبب ازدیژگین ویشود که ایک گوشت میزوالکتریا

لورا و همکاران ].1[گرددیز میمحصول نت هضم یب قابلیضر
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ازچه یقات خود نشان دادند که کاربرد عصاره پیدر تحق) 2009(
ل داشتن ی به دلیی محصوالت غذاpH در کاهش ییایتالی ایکوه
  ].9[  موثراستيدیل سولفای آليبات دیترک

ج آزمـون مربـوط بـه مقـدار رطوبـت در         ی نتا -3-1-2
   همبرگر يهانهنمو

ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا
ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره

بر مقدار رطوبت ) زمان×  مختلف عصاره يغلظت ها(ها آن
 . است نشان داده شده4 و 2 يها همبرگر، در جدوليهانمونه

Table 4 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on moisture content of 
hamburger samples (%) 

 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

72.80±0.34a 66.86±0.26c 55.46±0.20gh Control 
68.93±0.01b 62.03±0.21d 55.36±0.10gh 25 
60.87±0.07e 58.20±0.15f 55.26±0.15hi 50 
55.63±0.04g 55.13±0.10i 55.16±0.10i 75 

Each value is the mean ± standard deviation 
 

ر سطوح مختلف غلظت عصاره برگ ی،  تاث2با توجه به جدول 
بر مقدار رطوبت ) زمان× غلظت (ر متقابلی و تاثیازچه کوهیپ

دار یر زمان معنیاما تاث) p≥01/0(دار ی همبرگر معنيهانمونه
ن مقدار رطوبت در یشتری، ب4مطابق جدول ). p<01/0(نبود

مار ین مقدار آن در تیمار شاهد و در روز دهم اما کمتریت
با توجه به . دی و در روز اول مشاهده گردppm 75يحاو

هاي باالي عصاره در مقایسه با نتایج، تیمارهاي حاوي غلظت
علت آن است . نمونه شاهد، از رطوبت کمتري برخوردار بودند

زان یمارها، می عصاره مذکور در تین شدن وزنیگزیکه با جا
WBC کاهش یافت به عبارت دیگر سرعت از دست رفتن 

ار تواند بر کاهش بین مسئله میرطوبت تسهیل گردید که ا
 همبرگرها موثر يط نگهداری و بهبود شرایکروبیم

ان یدر پژوهش خودب) 1390( و همکاران يمحمود.باشد

  حاصل از پونه کوهی، مروه تلخ، زرشک يهاداشتندکه عصاره
بیش (مارها یزان رطوبت  تیوحشی و چاي کوهی، در کاهش م

 سه با نمونه شاهد موثرتر عمل نمودندیدر مقا)  درصد50از 
]19.[  
د یس پراکـس  یج آزمون مربوط به مقدار اند     ی نتا -3-1-3

   همبرگر يهادر نمونه
ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
س یبر مقدار اند) زمان× صاره  مختلف عيهاغلظت(ها آن

 نشان داده 5 و 2 يها همبرگر، در جدوليهاد نمونهیپراکس
  . استشده

Table 5 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on peroxide index of hamburger 
samples (meq/kg) 

 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

3.57±0.09a 3.11±0.13b 2.74±0.06c Control 
1.30±0.06a 1.62±0.06d 1.74±0.06c 25 
1.21±0.07f 1.35±0.12e 1.71±0.05c 50 
1.10±0.04g 1.148±0.07fg 1.68±0.06cd 75 

 Each value is the mean ± standard deviation 
 

ر سطوح مختلف غلظت عصاره برگ یتاث ،2مطابق جدول 
س یها بر مقدار اندر متقابل آنی، زمان و تاثیازچه کوهیپ

با توجه به ).p≥01/0(دار بودی همبرگر معنيهاد نمونهیپراکس

مار شاهد و در ید در تیس پراکسین مقدار اندیشتری، ب5جدول 
 ppmن مقدار آن در روز دهم و در غلظتیکمترروز دهم و 

ها و یون چربیداسی اکسیطورکلبه.دی گرديریگ اندازه75
ت و طول یفی هستند که بر کی دو فاکتور مهمیکروبی میآلودگ
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از .  نقش دارندی گوشتيها گوشت وفرآوردهيعمر نگهدار
 از يریون و جلوگیداسیده اکسیر انداختن پدیرو به تاخنیا

 در ییدکنندگان مواد غذای تولی از اهداف اصلیکروبی میآلودگ
ق یدر تحق. باشدی می گوشتيهاصنعت گوشت و فرآورده

 يها در نمونهیازچه کوهیل استفاده ازعصاره برگ پیدلحاضر به
 يبات دیل وجود ترکید به دلیس پراکسیمار شده، اندیهمبرگرت

صاره مذکور ع. همراه بودی با روند نزولی و فنليدیل سولفیآل
ند ی عمل  نمود، لذا فرآیعیدان طبیاکسیک آنتیمشابه 

ن امر سبب کاهش یر انداخت که ایون را به تاخیداسیاکس
سه با نمونه شاهد ی حاصل در مقايهاد نمونهیس پراکسیاند

گزارش نمودند کهکاربرد )2010(تو و همکاران ین. دیگرد
دو فساد یپین لویداسی از اکسيری عالوه بر جلوگيعصاره رزمار

 يرات رنگ گوشت در طول دوره نگهداریی، ازتغیکروبیم
تهمبرگر از نظر یفیش کیکند و باعث افزای ميریجلوگ

 همکاران ين اعتمادی همچن].20[شودی می حسيفاکتورها

را در ی عصاره رزماریدانیاکسی و آنتیالیباکتریاثر آنت )2009(
 ی شده در خالءبررسين کمان بسته بندی رنگي قزل آالیماه

طور  درصد، به1/0يها در عصاره رزمار نمونهيورغوطه. کردند
 را به یکروبید و رشد میپیون لیداسی اکسيداریمعن
ها را  نمونهيکه توانست عمر ماندگاريطوررانداخت، بهیتأٌخ

  ].21[شدهدی روز افزا4نسبت به نمونه شاهد، 
ــایج-3-2 ــون تع نت ــ آزم ــداقل غلظــت یی ن ح

مهارکنندگی و کشندگی عـصاره بـرگ پیازچـه      
  کوهی
ق یـ  با استفاده از روش رقیازچه کوهی عصاره پیکروبیاثر ضدم 

ق ی مورد نظر در تحقییایه باکتری در آگار در مقابل دو سويساز
زان حداقل غلظـت مهارکننـدگی و کـشندگی         یده شد و م   یسنج

)MICو MBC (دین گردیی مختلف تعيهادر رقت . 

  
Table 6 Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of Allium 

schoenoprasum leafextract on tested bacteria 
 Extract concentration(ppm)   
75 50 25 Microorganisms type 
- - - Staphylococcus  aureus 
- - +   O157: H7Escherichia coli 

++High growth of bacteria; + Low growth of bacteria; - Lack of bacteria growth 
 

ن غلظت از ماده ضد ی کمترMICای یحداقل غلظت مهارکنندگ
ک ی ي بر روی اثر بازدارندگي است که دارایکروبیم
ط، ین شرایتحت ا. باشدیسم خاص میکروارگانیم
 که ین معنیگر قادر به رشد نخواهد بود، بدیسم دیکروارگانیم
دا یر پیتواند تکثیط حضور دارد اما نمیسم در محیکروارگانیم

ط به علت ین شرایها در اسمیکروارگانیکاهش تعداد م. کند
دن ی عصاره نبوده بلکه به سبب رسیندگاثرات کش

دا یر پیگر تکثیسم به فاز مرگ است و چون دیکروارگانیم
ن حداقل یچنهم.ابدیین تعداد آن  کاهش میکند، بنابراینم

 یکروبی از ماده ضد مین غلظتی کمترMBCای یغلظت کشندگ
چ یب هین ترتیشود به ایسم میکروارگانیاست که سبب مرگ م

 يط حاویط در محین شراید تحت ای نبايام زندهسیکروارگانیم
 يهاي باکتریبه طور کل.  حضور داشته باشدMBCغلظت 
 در مقابل مواد يشتری نسبت به گرم مثبت مقاومت بیگرم منف
، 6مطابق جدول ].22[دهندی از خود نشان میکروبیضد م

، ppm 25( سطوح مصرفی در تمامیازچه کوهیعصارهبرگ پ

 ي بر روی و مهارکنندگیاثرات کشندگیدارا) 75، 50
گر عصاره مذکور  در ی دياز سو.لوکوکوس اورئوسبودیاستاف

 و ی اثرات  کشندگيز دارای نppm75 و 50يغلظت ها
 رشد ppm25 بود اما در غلظت Ecoli ي بر رویمهارکنندگ

 گرم يق حاضرباکتریدر تحق. دی مشاهده گردين باکتریکم ا
 ی گرم منفينسبت به باکترس لوکوکوس اورئویاستافمثبت 
نشان یازچه کوهی در برابر عصاره پيشتریتبی حساسیاکلیاشرش

 ي متفاوت در دو نوع باکتریواره سلولیداد که علت آن وجودد
 يهاي در باکتری و عدم وجود غشاء خارجیگرم مثبت و منف

رسد که علت مقاومت یالبته به نظر م].23[باشدیگرم مثبت م
 یدگیچی، پیاهی گيها به عصارهی گرم منفياهيشتر باکتریب
سه با یها در مقاسمین ارگانی ای مضاعف سلوليشتر غشایب

 گرم يهايد باکتریک اسیکوئیتا/ ینیکوپروتئیگانه گلی يغشا
توان به ی را میکروبی ميهان مقاومت سلولیهمچن. مثبت باشد

 در یکروبیمواد ضد م) حل شدن(زان انحالل یسرعت و م
ن مسئله یاگرچه ا.  نسبت دادی سلولي غشايدیپیبخش ل
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ت ی شرح اختالف در حساسي برایح کاملیتواند توضینم
ن علت ی محسوب شود به همی گرم مثبت و منفيهايباکتر

ز به عنوان ی سلول ني سطح غشایتیسیدروفوبیاختالف در ه
ق یرسددر تحقیبه نظر م. استشنهاد شدهیک عامل موثر پی

ازچه ی عصارهبرگ پيل موجود در اجزایروکسدیحاضر گروه ه
من و یمول، ساید ها، تیل سولفای آليد کارواکرول،  مانندیکوه

  ].24[شده باشد ییایباکتر ت ضدیمنتول سبب بروز خاص
  
  

 انجام شده بر یکروبیهاي م نتایج آزمون- 3-3
   همبرگر يها نمونهيرو
ــیج آزمــون شــمارش کلــی می نتــا-3-3-1  در یکروب

   همبرگر يهانمونه
ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
بر شمارش کل ) زمان×  مختلف عصاره يهاغلظت(ها آن
 نشان داده 7 و 2 يها همبرگر، در جدوليها نمونهیکروبیم

  .استشده
Table 7 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on total count of 

microorganisms of hamburger samples (log CFU/g)  
 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

11.74±0.11a 9.23±0.05b 2.91±0.07e Control 
6.50±0.05c 3.17±0.05d 2.88±0.07e 25 
3.30±0.07d 2.35±0.10f 2.85±0.07e 50 
1.78±0.07h 2.08±0.04g 2.83±0.07e 75 

Each value is the mean ± standard deviation 
 

ر سطوح مختلف غلظت عصاره برگ ی، تاث2مطابق جدول 
آن ها ) p≥05/0(ر متقابل ی، زمان و تاث)p≥01/0(یازچه کوهیپ

با .دار بودندی همبرگر معنيها نمونهیکروبی میبر شمارش کل
مار ی در تیکروبی مین شمارش کلیشتری، ب7توجه به جدول 
ن مقدار آن در روز دهم و در یدهم  اما کمترشاهد و در روز 

ت یطبق استاندارد، جمع.  شديریگ اندازهppm75 غلظت
د ی درصد گوشت با95- 75 همبرگر با ي کل نمونه هایکروبیم

ت یق، جمعین تحقیج ایطبق نتا]. 2[ باشد ی کلن106حداکثر 
خچال، ی در ي شاهد در روزاول نگهداري کل نمونه هایکروبیم

 و در محدوده استاندارد بود اما پس log CFU/g 91/2معادل
ن یی خارج از محدوده استاندارد تعيگذارخچالی روز 10 و5از 

 یکروبیت می، جمعیازچه کوهیاما با افزودن عصاره پ. دیگرد
افت اما تنها با افزودن ی کاهش يداریطور معنها بهکل نمونه

 کل تا یکروبیت می، جمع75 و ppm 50يعصاره در غلظت ها
 ppm25 که در غلظت ياگونهحد مطلوب کاهش نشان داد به

اثر ) 2009(ادو و همکاران ینو ویز.کاهش در حد استاندارد نبود
ر به همراه عصاره ضد ین آب پنیلم پروتئی فیکروبیضد م

ها آن. کردندی را بر سودوموناس بررسی پونه کوهیکروبیم

 یی توانایپونه کوهز عصاره یگربات آبیاشاره کردند که ترک
ق ی از طری گرم منفيهاي باکتریی پالسمايه پری به الیدسترس

ش ین افزای را داشته که ای خارجي غشاين  هایپروتئ
 به خارج از یات سلولی غشا، محرك انتشار محتويریپذنفوذ

 درون pH در سلول ها و کاهش ATPد یسلول و کاهش تول
 ی گرم منفي هاياکترباشد و منجر به کاهش رشد بی میسلول

ز یگر عمدتا آبیازچه کوهیبات فعال عصاره پیترک. گرددیم
ر یتواند تحت تاثیها به درون محصول مبوده و انتشار آن

  ].25[ ردی قرارگیحضور چرب
ــا-3-3-2 ــتاف ی نت ــمارش اس ــون ش لوکوکوس یج آزم

   همبرگر يهااورئوسدر نمونه
ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
بر شمارش ) زمان×  مختلف عصاره يهاغلظت(ها آن

 و 2 يها همبرگر، در جدوليلوکوکوس اورئوسنمونه هایاستاف
  . نشان داده شده است8
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Table 8 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on Staphylococcus aureus count 
of hamburger samples(log CFU/g) 

 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

4.33±0.05a 4.21±0.06a 1.60±0.09d Control 
3.33±0.08b 1.91±0.09c 1.59±0.09d 25 
1.95±0.11c 1.88±0.04c 1.56±0.09d 50 
1.21±0.08f 1.45±0.07e 1.57±0.09d 75 

Each value is the mean ± standard deviation 
  

ازچه یر سطوح مختلف غلظت عصاره برگ پی، تاث2طبق جدول
بر ) p≥05/0(ها ر متقابل آنیو تاث) p≥01/0( و زمانیکوه

دار ی همبرگر معنيهانمونه لوکوکوس اورئوسیشمارش استاف
ن شمارش یشتری، ب8ن با توجه به جدول یهمچن. بود

مار شاهد و در روز دهم  و یلوکوکوس اورئوسدر تیاستاف
 ودر همان روز دهم ppm75  ن مقدار آن در غلظتیکمتر
لوکوکوس یت استافیطبق استاندارد، جمع . شديریگاندازه

د ی درصد گوشت با95-75 همبرگر با يهااورئوس نمونه
ت یجمع ق حاضر،یتحق در ].2[  باشدی کلن103 حداکثر

 شاهد در روز اول معادل يهالوکوکوس اورئوس  نمونهیاستاف
log CFU/g57/1 و 5 و در محدوده استاندارد اما پس از 

 يریگ خارج از محدوده استاندارد اندازهيگذار خچالیروز 10
 سبب کاهش یازچه کوهیگر افزودن عصاره پی دياز سو.شد
د به یها گردلوکوکوس اورئوس نمونهیت استافیجمع داریمعن

ت ی،جمعیازچه کوهی عصاره پيها کهدر تمام غلظتياگونه
، يگذارخچالی روز 5ها پس از کوکوس اورئوس نمونهلویاستاف

 با يهاکه در نمونهنیقابل توجه ا. در محدوده استاندارد بود
لوکوکوس اورئوس  یت استافی،جمع75 و ppm50يهاغلظت

، در محدوده يگذارخچالی روز10 پس ازیها حتنمونه
 و همکاران ینیارکول قاتیدر تحق.  شديریاستاندارد اندازه گ

 تحت يروز نگهدار14ل پس از ی مزوفيهاي، باکتر)1006(
 رشد نمودند که تا روز log CFU/g7با یتقر ،يط انجمادیشرا

اما رشد  ها بودند غالب سودوموناسییایهفتم، فلور باکتر
 ي گوشت بسته بنديها نمونهيلوکوکوس اورئوس بررویاستاف

 يداریطور معنار به عصاره اني حاویکروبیلم ضد میشده با ف
ک پوشش یعنوان  مشابه سلوفان بهيدا کرد و اثریکاهش پ

  ].26[  از خود نشان داديتجار
 یاکلیج آزمــون شــمارش اشرشــی نتــا-3-3-3

   همبرگريهانمونه
ر سطوح ین تأثیانگیسه می و مقاانسیه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
بر شمارش ) زمان×  مختلف عصاره يغلظت ها(ها آن

 نشان داده 9 و 2 يها همبرگر، در جدولينمونه هایاکلیاشرش
  . است شده

Table 9 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on Escherichia coli count of 
hamburger samples(log CFU/g) 

 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

3.48±0.09a 3.13±0.04b 0.00±0.00g Control 
1.91±0.13c 1.42±0.03d 0.00±0.00g 25 
1.34±0.10d 1.03±0.04e 0.00±0.00g 50 
0.46±0.05f 0.55±0.05f 0.00±0.00g 75 

Each value is the mean ± standard deviation 
  

 مختلف عصاره يهارغلظتی، تاث2ج حاصل از جدول یطبق نتا
ها ر متقابل آنی، زمان و تاث)p≥01/0(یازچه کوهیبرگ پ

)05/0≤p (دار ی همبرگر معنيهانمونه یاکلیبر شمارش اشرش
مار ی در تیا کلین شمارش اشرشیشتری، ب9مطابق جدول . بود

ن مقدار آن در روز دهم و در یشاهد و در روز دهم  و کمتر
ق حاضر، یتحق جیطبق نتا . شديریگ اندازهppm75غلظت

 شاهد در روز اول معادل صفر يها نمونهیا کلیت اشرشیجمع
 يگذارخچالیروز 10 و 5و در محدوده استاندارد اما پس از 
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اما افزودن عصاره . دین گردییخارج از محدوده استاندارد تع
طور ها رابه نمونهیا کلیت اشرشی توانست جمعیازچه کوهیپ

کاهش دهد و در تمام غلظت ) p≥05/0 (يداریمعن
در  يگذارخچالیروز 10 و 5 پس ازیها حتتآنیها،جمع

قات ی،  در تحق)2004(تپ و همکاران . محدوده استاندارد بود
بیان داشتند که ترکیبات اصلی کاراکرول و تیمول در خود 

 یی باالیکروبیت ضد میاسانس روغنی پونه کوهی از خاص
ت ی، خاص)2009(باروس و همکاران  ].27[استبرخوردار 

د یی را تایتریایی و ضد قارچی پونه کوهباکاکسیداتیو، آنتیآنتی
 ی، در بررس)2005(انو و همکاران یآلو ].28[اندنموده

 -Eهاي ر آن علیه باکتريیات اسانس پونه کوهی و تاثیخصوص

coli هاي و خصوصیات ضد باکتریایی آن علیه میکروارگانیسم
محصوالت برخی سالمونال و استافیلوکوکوس در  رینظ زاپاتوژن

  ].29[، به نتایج مشابهی دست یافتندییغذا
ــا-3-3-4 ــردر  ی نت ــک و مخم ــمارش کپ ــون ش ج آزم

   همبرگر يهانمونه
ر سطوح ین تأثیانگیسه میانس و مقایه واریج حاصل از تجزینتا

ر متقابل ی، زمان و تأثیازچه کوهیهاي برگ پمختلف عصاره
بر شمارش کپک و ) زمان×  مختلف عصاره يهاغلظت(ها آن

 نشان داده 10 و 2 يها همبرگر، در جدوليهامخمرنمونه
  . استشده

  
Table 10 Mean comparison of interaction between (treatment × times) on mold and yeast count of 

hamburger samples (log CFU/g)  
 Time (day)   

10 5 1 Extract 
concentration(ppm) 

3.44±0.07a 3.13±0.08b 0.31±0.04g Control 
1.56±0.16c 1.11±0.07d 0.30±0.04g 25 
1.40±0.14c 0.91±0.10ef 0.29±0.04g 50 

1.02±0.09de 0.78±0.09f 0.28±0.04g 75 
Each value is the mean ± standard deviation 

  
ر سطوح مختلف غلظت عصاره ی، تاث2با توجه به جدول 

بر ) زمان× غلظت(ها ر متقابل آنی و تاثیازچه کوهیبرگ پ
) p≥05/0(داری همبرگر معنيهانمونه شمارش کپک و مخمر

مطابق ). p<01/0(دار نبودیر زمان بر صفت مذکور معنیاما تاث
مار شاهد و در ین شمارش کپک و مخمردر تیشتری، ب10جدول 

 ppm75 ن مقدار آن در روز اول و در غلظتیروز دهمو کمتر
کپک و مخمر  تیطبق استاندارد، جمع .دیمشاهده گرد

 103د حداکثر ی درصد گوشت با95-75 همبرگر با يهانمونه
 يهات کپک و مخمر نمونهیج، جمعیطبق نتا ].2[باشد یکلن

، در محدوده استاندارد اماپس يگذارخچالیک روز یشاهد با 
 خارج از محدوده استاندارد يگذارخچالیروز 10 و 5از

 یازچه کوهی که افزودن عصاره پیدر حال . شديریگاندازه
طور مار شده را بهی تيهات کپک و مخمر نمونهیجمع توانست

ها پس از  نمونهیکه  همگکاهش دهد ضمن آنیداریمعن
ج ینتا.  در محدوده استاندارد قرار داشتنديگذارخچالیروز 10

، )2005(انو و همکاران یقات آلویج تحقی نتايق در راستایتحق
ت ی خاصيبود که عنوان نمودندکاربرد عصاره پونه کوهی دارا

به وبژه سیتروباکتر اِس ها ممانعت کنندگی بالقوه علیه باکتري

کلروسئوس، جی اِن بی انتروباکتریا و کپک و مخمر پی پی،
  ].29[ باشدیم

  

  یی نهايریگجهی نت- 4
زا و امروزه سالمت و کیفیت مواد غذایی در برابر عوامل بیماري

ها به جاي نیز جایگزینی ترکیبات طبیعی مانند عصاره
هاي گوشتی هاي شیمیایی در گوشت و فرآوردهنگهدارنده

ن راستا در تحقیق یدر هم. استبسیار مورد توجه قرار گرفته
ر عصاره برگ پیازچه کوهی در سطوح مختلف یحاضرتاث

)ppm0 ،25 ، 50 ویژگییبر زمان ماندگاري و برخ) 75  و  -

 ي کیفی همبرگرهاي تیمار شده، طی دوره یخچال گذاريها
ج یطبق نتا. قرار گرفتیمورد بررس) 10و 5، 1 يروزها(

ر سطوح مختلف غلظت یها، تاثانس دادهیه واریحاصل از تجز
، pHر یها بر اکثر صفات نظر متقابل آنیعصاره، زمان و تاث

، شمارش یکروبی مید، شمارش کلیس پراکسیرطوبت، اند
 و شمارش کپک یاکلیلوکوکوس اورئوس، شمارش اشرشیاستاف

ن با یهمچن). p≥01/0(دار بودی همبرگر معنيهاو مخمرنمونه
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ن یشتریها، بنیانگیسه میج حاصل از جداول مقایتوجه به نتا
، یکروبی مید، شمارش کلیس پراکسی، رطوبت، اندpHمقدار 

 در یاکلیلوکوکوس اورئوس، شمارش اشرشیشمارش استاف
ن مقدار صفات مذکور در یمار شاهد و در روز دهم اما کمتریت
در . دی عصاره و در روز دهم مشاهده گردppm75يومار حایت

مار شاهد و در ین شمارش کپک و مخمردر تیشترین راستا بیهم
 ppm75ن مقدار آن در روز اول و در غلظتیروز دهم و کمتر

 یازچه کوهیکه افزودن عصاره پنیقابل توجه ا.  شديریگاندازه
 یکروبیت میدار و در محدوده استاندارد جمعیسبب کاهش معن

 و یاکلیت اشرشیلوکوکوس اورئوس، جمعیت استافیکل، جمع
 روز 10 پس از ی همبرگر حتيهات کپک و مخمرنمونهیجمع

 در یازچه کوهین عصارهبرگ پیهمچن. دی گرديگذارخچالی
اثرات یدارا) 75 و ppm25 ،50( سطوح مصرف یتمام

. لوکوکوس اورئوس بودی استافي بر روی و مهارکنندگیکشندگ
ز ی نppm75 و 50يگر عصاره مذکور در غلظت های ديسواز 

نشان داد اما در Ecoli ي بر روی و مهارکنندگیاثرات  کشندگ
در . دی مشاهده گردين باکتری رشد کم اppm 25غلظت 

لوکوکوس اورئوس یاستاف گرم مثبت يق حاضر باکتریتحق
 در يشتریتبیاز حساسیاکلیاشرش ی گرم منفينسبت به باکتر
ن یدر مجموع در ب. برخوردار بودیازچه کوهیبرابر عصاره پ

عصاره برگ ppm 75 ي حاويها مورد آزمون، نمونهيمارهایت
 يترج مطلوبیمارها از نتایر تی، نسبت به سایازچه کوهیپ
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Effect of Allium schoenoprasum leaf extract on shelf life and 
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Nowadays, in order to preserve the quality of food against pathogenic factors, replacing chemical 
preservatives in meat and meat products with natural compounds such as herbal extracts is very 
considered. In this research, the effect of Allium schoenoprasumleaf extract at levels 0, 25, 50, 75 
ppmon shelf life and qualitative properties of hamburgers during refrigerating period on days 1, 5 and 
10 was studied. In this regard, different tests including chemical, microbial as well as minimum 
inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were performed on hamburger 
samples. The results showed that the function of Allium schoenoprasum leaf extract caused a decline 
in pH, the peroxide index, and microbial load of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 
Furthermore, it showed the effects of minimum inhibitory and minimum bactericidal. It is good to note 
thatthe sample including 75 ppmAllium schoenoprasum leaf extract had the best desirable features 
among the other treatments.  
 
Keywords: Hamburger, Allium schoenoprasum, Shelf life, Extract. 
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