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Abstract 
 

Background and purpose: There is an increasing trend towards consumption of meat products 

in many contries. Nitrite and nitrate are used as preservative in meat products. The main problem 

associated with these components is formation of nitrosamine and its potential carcinogenic effects. This 

study investigated these components and chemical properties of ham and sausage and in Kerman. 

Materials and methods: Sampling was done from five different sausage and ham products in 

third day of production. Nitrite, starch and protein contents were recorded and compared with standard 

range recommended by Iran national standard 2303 (sausage and ham-quality traits and measurement 

methods). 

Results: In this study 13 samples were studied in which the nitrite residue (15.3% of the samples) 

and starch contents (23.07% of the samples) were higher than national standard levels. The protein 

component in 69.23% of samples was lower than the levels accepted by national standard 2303. 

Conclusion: In some samples, nitrite residue, protein and starch contents were higher than the 

levels recommended by national standard (2303). Therefore, it is believed that more monitoring 

measurements are needed to control the contents of different components in meat products. 
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 ونيفرموالس باتيتركي برخو  تيترين مانده يباق زانيمي ابيارز
  كرماندر سطح شهر  شده عرضهي گوشتي ها فرآورده

  
  1زادهيعل هيقدس

  2ييكردساردو بهيحب
  3اخوانحميدرضا 

  4يتهاماحمد نقيب زاده 

  
  چكيده
در  نگهدارنده عنوان به تراتينو  تيترين. است شيافزادر حال  روز روزبهي گوشتي ها فرآوردهمصرف  :هدفو  سابقه
 بالقوهو اثرات  نيتروزآمين ليتشك، باتيترك نيادر ارتباط با  توجه قابل مسئله. شوند يمي استفاده گوشتي ها فرآورده
 شده عيتوزي ها كالباسو  سيسوسيي ايميشي ها يژگيوي برخو  بيترك نيامطالعه  نيادر  نيبنابرا ؛يي آن استزا سرطان

  .ي قرار گرفتبررسمورد  كرماندر سطح شهر 
 زانيمي انجام شد و بردار نمونه ديتولدر روز سوم پس از  كالباسو  سيسوساز پنج برند گوناگون  :ها مواد و روش

 2303ي ملدر استاندارد  ها آناستاندارد  زانيمي قرار گرفت و با بررسمورد  ها آن نيپروتئ، نشاسته و تيترين مانده يباق
  .شد سهيمقا) ي آزمونها روشو  ها يژگيو -كالباسو  سيسوس(

از حدود  ها نمونهدرصد  3/15در  تيترين مانده يباق رانيمي، مشاهده شد، بررسمورد  نمونه 13با مطالعه  :ها يافته
 23/69. ي باالتر از حد استاندارد داشتندا نشاسته زانيم، ها نمونهدرصد  07/23در ارتباط با نشاسته . استاندارد خارج بود

ي ها روشو  ها يژگيو -كالباسو  سيسوس( 2303شده در استاندارد  ذكر زانيماز  كمتري نيپروتئ زانيم ها نمونهدرصد 
  .نشان دادند) مونآز

ي موارددر  زينو نشاسته  نيپروتئ زانيم طور نيهم، مانده يباق تيترين زانيمآمده،  به دست جينتابا توجه به  :استنتاج
 ژهيو به، باتيترك نيامرتب  شيپاي مربوطه و استانداردها تيرعالذا . بود 2303ي ملشده در استاندارد  نييتع زانيمخارج از 

  .رسد يمي به نظر ضرور صالحيذو مراجع  دكنندهيتولي ها كارخانهي سوي از گوشتي ها فرآوردهدر  تيتريني افزودن
  

  .نيپروتئ زانيمنشاسته،  زانيم، تيترين مانده يباق، كالباس، سيسوس :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
و  نيپروتئ باارزشي منبع گوشتي ها فرآورده

امروزه در  كهي بحث. ي هستندضرور نهيآمي دهاياس
 تراتينمطرح است، استفاده از  ها فرآورده نيامورد 

و  تيتريني ها نمك). 1( است نگهدارنده عنوان به
ي گوشتي ها فرآوردهي متداول ها نگهدارنده تراتين

؛ شوند مي زا سرطان نيتروزآمينهستند كه سبب توليد 
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ي ها فرآوردهدر  باتيترك نيا ماندهيباقمقدار  نيبنابرا
 كهيي آنجااز  .)2، 1(ي دارد فراوان تياهمي گوشت

به  ميتصم FDAهستند، سازمان  زا سرطان ها نيتروزآمين
 ليدالي آن كرده است، اما به نيگزيجاحذف آن و 

ي از ناشيي غذا تيمسمومي از جمله خطر متعدد
در  تيتريناست در اثر حذف  ممكن كه سميبوتول

 نييپااز  تر تيپراهمي عمل آمده رخ دهد كه ها گوشت
 اند نتوانستهتا به حال  ،است ها نيتروزآمين زانيمآوردن 

، عالوه به). 3(دستور منع استفاده از آن را صادر كنند 
 رنگ تيتثب در ها گوشت يآور عمل براي ميسد تراتين

 و فساد عامل يها زنده زير تيفعال از يريجلوگو  قرمز
). 5، 4( شود يم استفاده طعم بهبود نيهمچنو  تيمسموم
 كلستريديوم رشد از جلوگيري براي الزم نيتريت مقدار

 نوع به و است متفاوت ديگر فرآورده به يا فرآورده از

 موجود تركيبات بعضي با نيتريت .دارد بستگي ندآيفر

 و نيترات تعيين دليل همين به ،دهد يمواكنش  بافت در
 .نيست شده اضافه ميزان بيانگر در فرآورده نيتريت يا

 اريتروبيك اسيد يا آسكوربيك وقتي كه مخصوصاً

طي  نيتريت از اكسايد نيتريك رهايي تسهيل اسيد براي
 به كه نيتريت عمده بخش. شود استفادهحرارتي،  فرايند

ميوگلوبين به ميزان  با است شده تبديل اكسايد نيتريك
درصد،  15-5 ليدريسولفي ها گروهدرصد،  15- 5

 بيتركدرصد  30-20 ها نيپروتئدرصد و  5-1 ها يچرب
 15- 10و  تراتين شكلي به كوچكو تنها بخش  شود يم

 ليدل نيهمبه . ماند يمي باق تيترين شكلدرصد به 
  ).6( كنند يمي ريگ اندازهرا  تراتينو  تيترين مانده يباق

 باتيتركدر ارتباط با  تاكنون كه ليدل نيابه 
، مانده يباق تيترين زانيماز نظر  ژهيو به، كالباسو  سيسوس

صورت نگرفته است، در  كرماني در سطح استان پژوهش
، تيترين مانده يباق زانيم ميشدپژوهش بر آن  نيا

 يها سيسوسو  كالباسرا در  نيپروتئنشاسته و  باتيترك

سطح شهر كرمان  يها كشور كه در فروشگاه يديتول
  .ميقرار ده يابيمورد ارز شود، مي عرضه

  
  

  ها مواد و روش
 برند پنج در نينشاسته و پروتئ ت،يترين يريگ اندازه

 )Eو  A ،B ،C ،D( كشور يگوشت يها فرآورده

 3و  2، 1اعداد . سطح شهر كرمان انجام شد در شده عرضه
 60 سيسوس گوشت، درصد 40 سيسوس انگريب بيبه ترت

  .است گوشت درصد 40و كالباس  گوشت درصد 80تا
  

  مانده يباق تيترين زانيم يريگ اندازه) الف
بر  يگوشت يها فرآورده مانده يباق تيترين زانيم

  ).7(انجام گرفت  923 ياساس استاندارد مل
  
  نشاسته يريگ اندازه) ب

سنجش نشاسته در ( 1030 يبا استاندارد مل مطابق
  ).8( گرفت صورت) يگوشت يها فرآورده

  
  نيپروتئ يريگ اندازه) ج

مورد آزمون  يگوشت يها فرآورده نيپروتئ يمحتوا
تام در  نيپروتئ يريگ اندازه( 924 يبر اساس استاندارد مل
  ).9( گرفت انجام) آن يها گوشت و فرآورده

  
  يآمار يها روش) د

 يتصادف كامالً طرح قالب در ها داده ليوتحل هيتجز 
  .گرفت انجام SPSSافزار  نرم با تكرار سه با

  

  و بحث يافته ها
بر حسب  تيترين زانيم) P≥05/0( نيشتريب

و ) 2B )2/8±0/68 يها نمونهكيلوگرم در / گرم يليم
2C )0/6±7/58 (گريدي ها نمونهو بين  شد مشاهده 
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 نكهيابا توجه به . ي وجود نداشتمعنادارتفاوت 
درصد گوشت  80با  سيسوس، 2Cو  2Bي ها نمونه

 انيبنسبت به حد  ها آنموجود در  تيترين زانيمهستند، 
به ؛ است شتريب) ppm60( 2303ي ملشده در استاندارد 

از حدود استاندارد  ها نمونهدرصد  3/15 گريدعبارت 
بر اساس  تيترين مانده يباق استاندارد ريمقاد. خارج بودند
 درصد 50تا 40 با فرآورده در 2303 ياستاندارد مل

 بيترت به گوشت درصد 80تا 60 با فرآورده و گوشت
  .است لوگرميك /گرم يليم 60 و 120 حداكثر

، صد گرم/ نشاسته بر حسب گرم زانيمدر رابطه با 
 2A يها آن در نمونه زانيم) P≥05/0( نيشتريب
)4/2±7/13(، 1E )8/1±7/9 (2 وE )8/2±7/10(  زانيمو 

 1A ،3A ،1B ،2B ،2C،1Dي ديگر شامل ها نمونهنشاسته 
مشاهده شد  صد گرم/ گرم 5/7- 2/2در محدوده  3Eو 
)05/0≤P .( نشاسته  زانيمآمده و  به دست جينتا سهيمقابا

ي ها نمونه، 2303ي طبق استاندارد گوشتي ها فرآوردهدر 
1E ،2E  2وA ي باالتر از حد استاندارد ا نشاسته زانيم

 يمل استاندارد اساس بر نشاسته استاندارد ريمقاد. داشتند
 فرآورده و گوشت درصد 50تا 40 با فرآورده در 2303

 /گرم 5/4 و 9 حداكثر بيترت به گوشت درصد 80تا 60 با
  .صد گرم است

/ بر حسب گرم) P≥05/0( نيپروتئ زانيم نيشتريب
 B )7/0±1/14( ،2C 2ي ها نمونهدر  صد گرم

 3Dي ها نمونهمشاهده شد و پس از آن ) 0/2±0/14(
قرار گرفتند و بقيه ) 1/1±2/11( 1Aو ) 4/0±4/12(

. نشان ندادند گريكدي با يمعنادارتفاوت  ها نمونه
مربوط  صد گرم/ گرم 8كمترين ميزان پروتئين به ميزان 

، 2A ،3A ،2B ،3B ،3Cي ها نمونه. بود C3به نمونه 
1D ،1E ،2E  3وE ذكراز حد  كمتري نيپروتئ زانيم 

 استاندارد ريمقاد. داشتند 2303شده در استاندارد 
 40 با فرآورده در 2303 يمل استاندارد اساس بر نيپروتئ

 درصد 80تا 60 با فرآورده و گوشت درصد 50تا

صد  /گرم 14و حداقل  5/11تا  5/9 بيترت به گوشت
  .گرم است

خارج  2C و B 2ي ها نمونه، تنها تيتريندر ارتباط با 
در حد استاندارد  ها نمونهي و بقيه ملاستاندارد  محدودهاز 

طبق استاندارد  مانده يباق تيتريناستاندارد  زانيم. بودند
 60تا 40ي با ها فرآوردهي برادر روز چهارم  2303ي مل

ي براو  لوگرميكبر  گرم يليم 80درصد گوشت، 
بر  گرم يليم 60درصد گوشت،  90تا 60ي با ها فرآورده

 مانده يباق تيترين زانيمي بر مختلفعوامل . است لوگرميك
 ي فرآورده پس ازنگهداراست، از جمله مدت زمان  مؤثر
موارد هستند  نيا جملهي آن از نگهدار نحوهآن و  ديتول

/ گرم يليم 4/0 تيترين رشيپذ زانيم FAO هيانيبطبق ). 6(
براي  تيترينمقدار  نكهياضمن . استوزن انسان  لوگرميك

 80تا 40 نوميبوتول وميديكلستري از رشد ريجلوگ
  ). 3(است  لوگرميك/ گرم يليم

 يها نمونه يرو 1380 سال در كه يا مطالعه در

 يها فروشگاه در شده عرضه كالباس و سيسوس مختلف
 اين .شد انجام ميسد تيترين مانده يباق زانيم نظر از رانيا

. بود ريمتغ لوگرميكبر  گرم يليم 108تا  1بين  مانده باقي
 تيترين زانيمي داراي بررسي مورد ها نمونهدرصد  4/4

 در ديگر اي مطالعه در). 11(خارج از حد استاندارد بودند 

 يها فرآورده در نيتريت مانده يباق ميزان 1381 سال

 گرفت، قرار بررسي مورد تهران در شده عرضهگوشتي 

 50 تا 40 گوشتي يها فرآورده درصد 10 در مشخص شد

 مجاز حد از بيشتر سديم، نيتريت مانده يباقدرصد، 

 مورد در ارقام اين كه حالي در بود، ايران شده در پذيرفته

 6گوشت،  درصد 60 تا 51 با ي گوشتيها فرآورده
 انواع در نيترات و نيتريت ميزان ).3(بود  درصد

 در شده عرضه كالباس و سوسيس گوشتي يها فرآورده

 اين اساس بر .ي شدبررس 1390 سال در كرمانشاه شهر

 در ترتيب به نيترات و نيتريت ميزان شد، مشخص مطالعه

  ).12(استاندارد بود  مجاز حد در ها نمونهدرصد  70 و 76
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 ديتهدي مهم براي عامل ميسد تيترين كهيي آنجااز 
 مقدار شود مي شنهاديپ لذا ،شود يمي محسوب سالمت

 نيتروزآميني و گوشت يها فرآورده ميسد تيترين
 كه نيا به با توجه. ي شودبررس قيدق طور به ،دشدهيتول

 ها سميكروارگانيم و عوامل آنزيمي تأثير تحت نيترات

 هم نيترات از ،شود يم تبديلنيتريت  به و شده احياء

 كه در حالي .كرد استفاده توان يم نگهدارنده عنوان به

 كيفيت بررسي يها يژگيو جزء نيترات يريگ اندازه

، شود يم هيتوص نيبنابرا؛ ستيني گوشت يها فرآورده
عالوه بر  دكنندهيتولي ها كارخانهو  صالحيذمراجع 

  .قرار دهند يابيارزرا هم مورد  تراتين ريمقاد تيترين
  

  سپاسگزاري
استان  يمساعدت اداره نظارت بر غذا و دارو از

  .شود مي يپروژه تشكر و قدردان نيكرمان در انجام ا
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