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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

فساد در گوشت

منبع: مجله خوشه- جناب آقای حسین زحمتکش

 )همه عکس ها تزئینی است(

اکثــر میکروارگانیســم های مولــد فســاد بــرای ادامــه حیــات و تکثیــر خــود از مــواد قنــدی، پروتئینــی 
ــت  ــم ها جه ــتفاده میکروارگانیس ــات مورداس ــن ترکیب ــد، از معمولی تری ــتفاده می کنن ــی اس و چرب
ــن دار  ــات کرب ــت ترکیب ــن اس ــال ممک ــند. بااین ح ــا می باش ــا و کربن ه ــرژی کربوهیدرات ه ــد ان تولی
ــا  ــن چربی ه ــا و همچنی ــای آن ه ــر و نمک ه ــی دیگ ــیدهای آل ــا، اس ــا،  لیپیده ــترها، الکل ه ــر اس نظی
نیــز بــه عنــوان منبــع انــرژی در اختیــار میکروارگانیســم ها قــرار گیرنــد. چربــی بایــد بــه کمــک لیپــاز 
ــز شــود و ســپس ممکــن اســت میکروارگانیســم ها از آن  ــه گلیســرین و اســیدهای چــرب هیدرولی ب

ــد. ــرژی زا اســتفاده کنن ــوان یــک غــذای ان به عن
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ــل  ــا، مث ــه پروتئین ه ــل از تجزی ــوالت حاص محص
ــک  ــوان ی ــد به عن ــیدها، می توان ــا و آمینواس لیپیده
منبــع انرژی بــرای بســیاری از میکروارگانیســم های 
پروتئولیتیــک، زمانــی کــه یــک منبــع انــرژی 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــری در دســترس نباشــد، م بهت

ــرد. بگی
هنــگام شــروع فســاد گوشــت ابتــدا مــواد قنــدی آن 
ــر  ــط میکروارگانیســم ها تخمی ــز توس ــژه گلوک به وی
ــمیک  ــپس پروتئین هــای سارکوپالس ــود س می ش
)میــوژن و میوگلوبیــن( توســط میکروارگانیســم های 
پروتئولتیــک  آنزیم هــای  دارای  کــه  مشــخصی 
می باشــند، تجزیــه شــده و ســرانجام پروتئین هــای 
پروتئین هــای  می شــوند.  تجزیــه  میوفیبریلــی 
ــاوم  ــیار مق ــه بس ــل تجزی ــدی در مقاب ــت پیون باف

می باشــد.
االســتین و کــوالژن بــه مقــدار کمــی تجزیــه 
می گردنــد چــرا کــه آنزیــم کالژنــاز از تعــداد بســیار 

کمــی از میکروارگانیســم ها ترشــح می گــردد.
ــطحی  ــاد س ــل فس ــرماگرای عام ــای س باکتری ه
پیونــدی  بافت هــای  روی  بــر  اغلــب  گوشــت 
ــر  ــه تکثی ــادر ب ــا ق ــودن آن ه ــت خشــک ب ــه عل ب
نمی باشــد. و نیــز از فایس هــا نمی تواننــد عبــور 
نماینــد. هنگامی کــه قطعــه گوشــتی را بــرش دهیــم 
بــه دلیــل آنکــه پوشــش های فــوق آســیب می بینــد، 
میــزان درصــد آلودگــی میکروبــی باال رفتــه و چنین 
گوشــتی ســریع تر دچــار فســاد خواهــد شــد. بدیــن 

ترتیــب هرچــه قطعــات گوشــت کوچک تــر باشــند، 
ایــن خطــر بیشــتر خواهــد شــد.

آب فعال:
وجــود آب در مــاده غذایــی و قابل اســتفاده بودن آن 
یکــی از عوامــل مهــم در رشــد میکروارگانیســم ها 
مخمرهــا  و  باکتری هــا  کپک هــا،  می باشــد. 
همــه بــرای رشــد، نیــاز بــه آب دارنــد. آب موجــود 
بــر  به صــورت متصــل  در مــاده غذایــی کــه 
ــود در  ــا آب موج ــوده و ی ــیمیایی آن ب ــات ش ترکیب
ــرای  ــتفاده ب ــل اس ــد قاب ــظ قن ــای غلی محلول ه
بهتریــن  نمی باشــد.  میکروارگانیســم ها  رشــد 
ــتفاده  ــل اس ــان دادن آب قاب ــرای نش ــاخص ب ش
بــرای میکروارگانیســم ها تعییــن فعالیــت آبــی 
ــارت اســت از نســبت  ــی اســت کــه عب ــاده غذای م
ــای  ــک دم ــار آب در ی ــه فش ــارآب آن ب ــار بخ فش

ــن. معی
:PH میزان اسیدیته یا

PH:
رشــد  روی  مهمــی  اثــر  غذایــی  مــاده 
از  حاصــل  تغییــرات  و  دارد  میکروارگانیســم ها 
ــر  ــه اکث ــد؛ به طوری ک ــم می کن ــز تنظی ــا را نی آن ه
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 PH کپک هــا می تواننــد در دامنــه وســیع تری از
نســبت بــه مخمرهــا و باکتری هــا عمــل نماینــد و 
رشــد کننــد. بــرای اکثــر مخمرهــا PH بیــن ۴ تــا 
ــز  ــا نی ۴/5 مناســب اســت. PH مناســب باکتری ه

ــت. ــی اس ــک خنث نزدی
قدرت اکسید و احیاکنندگی:

غذاهایــی کــه دارای قدرت اکســید و احیــاء کنندگی 
میکروارگانیســم های  رشــد  هســتند،  باالیــی 
هــوازی را تســهیل می کننــد و غذاهایــی کــه 
پایینــی  احیاکنندگــی  و  اکســید  قــدرت  دارای 
ــوازی  ــر ه ــم های غی ــد میکروارگانیس ــتند، رش هس
را تســهیل می نماینــد. ترکیــب شــیمیایی مــاده 
غذایــی، قــدرت تعالــی مــاده غذایــی و نیــز مقــدار 
هــوا و در نتیجــه اکســیژنی کــه بــه آن می رســد در 
تعییــن ظرفیــت اکسیداســیون و احیــاء مــاده غذایــی 

مؤثــر می باشــد.
درجه اکسیداسیون در یک ماده غذایی توسط:

ظرفیــت اکســید و احیــاء کــه واحــد آن میلــی 
ولــت اســت )Eh( تعییــن می گــردد. در تکنولــوژی 
جلوگیــری  به منظــور  می تــوان  غذایــی  مــواد 
آورد  پاییــن  را   )Eh( میــزان  اکسیداســیون،  از 
بــرای ایــن منظــور افــزودن مــوادی از قبیــل 
ــأ  ــته بندی در خ ــا بس ــراه ب ــکوربیک هم اسیدآس
بــکار گرفتــه می شــود کــه در نتیجــه موجــب 
ــًا در  ــاد مخصوص ــدن و فس ــری از اکسیدش جلوگی

. د می شــو بی ها چر

دما:
ــی در آن  ــاده غذای ــه م ــی ک ــت دمای ــن اس روش
ــد،  ــر روی رش ــی ب ــر مهم ــود اث ــداری می ش نگه
ــط  ــه توس ــی ک ــزان تغییرات ــرعت و می ــوع، س تن
خواهــد  می شــود،  ایجــاد  میکروارگانیســم ها 
ــرات  ــز اث ــی در آن نی ــر جزئ ــی تغیی ــت. حت داش

ــد دارد. ــر روی نــوع و میــزان رش مهمــی ب
کپک هــا و مخمرهــا، اکثــراً در دمــای باالتــر از ۳5 
ــر  ــد. اکث ــد می کنن ــانتی گراد رش ــه س ــا ۳۷ درج ت
باکتری هــا در دمــای معمولــی به خوبــی رشــد 
کــرده و تکثیــر می شــوند. بــا در نظــر گرفتــن 
ــم ها را  ــه میکروارگانیس ــت ک ــور اس ــن فاکت همی
 ،)Bsychrohyle( در ۳ دســته ســرما دوســت ها
ــی )Meso( و  ــرارت معمول ــر در ح ــه تکثی ــادر ب ق
گرمادوســت، )Thermophile( قــرار می دهنــد.

ــد  ــم ها می توانن ــوارد میکروارگانیس ــی از م در بعض
در یــک طیــف وســیع حرارتــی بــاال و یــا پایین تــر 
ــه  ــود ادام ــر خ ــه تکثی ــم ب ــرارت اپتیم ــه ح از درج
ــا  ــر آن ه ــدت تکثی ــت و ش ــه از کیفی ــد اگرچ دهن
این گونــه مــوارد  بشــدت کاســته می شــود. در 
در  گرایــش  معنــای  بــه   )Torphe( کلمــه  از 

نام گــذاری آن هــا اســتفاده می شــود.
فساد شیمیایی

ــز  ــای شــیمیایی به ج ــل از واکنش ه ــاد حاص فس
آنچــه توســط میکروارگانیســم ها صــورت می گیــرد 
را فســاد شــیمیایی می نامنــد. عواملــی کــه موجــب 

فساد در گوشت
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فســاد شــیمیایی در مــواد غذایــی می شــوند شــامل:
آنزیم های طبیعی موجود در ماده غذایی:

دارای  میکروارگانیســم ها  کــه  همان طــور 
ــب  ــا موج ــط آن ه ــه توس ــتند ک ــی هس آنزیم های
ــا  ــی ب ــواد غذای ــوند، در م ــاد می ش ــر و فس تخمی
ــور  ــی به ط ــز آنزیم های ــی نی ــی و حیوان منشــأ گیاه
طبیعــی موجودنــد و چنانچــه ایــن آنزیم هــا توســط 
حــرارت، مــواد شــیمیایی، پرتــو و ...، غیرفعــال 
نشــوند بــه عمــل کاتالیــزوری خــود در مــاده 
ــل  و  ــن فع ــه ای ــد و چنانچ ــه می دهن ــی ادام غذای
انفعــاالت تحــت کنتــرل نباشــند منجــر بــه فســاد 

مــاده غذایــی می شــوند.
تغییــرات پــس از کشــتار در گوشــت از جملــه مــوارد 

ــد. ــوق می باش ف
اثر عوامل خارجی بر روی فساد شیمیایی:

ایــن عوامــل شــامل مجموعــه فاکتورهــای موجــود 
در محیــط می باشــند کــه می تواننــد موجبــات 
فســاد را فراهــم آورنــد کــه ایــن فاکتورهــا شــامل 
اکســیژن، گرمــا، نــور و رطوبــت می شــود. چربی هــا 
ــوند و از  ــد می ش ــیده و فاس ــوا اکس در مجــاورت ه
طــرف دیگــر رطوبــت هــوا قســمت هیدرولیــز مــواد 
ــیمیایی  ــای ش ــرده و واکنش ه چــرب را اســیدی ک
ــی  ــور ســریع تر انجــام و فســاد چرب در مجــاورت ن
ــود  ــه وج ــد، ب ــز می باش ــوی تی ــا ب ــوأم ب ــه ت را ک

مــی آورد.
ــزات  ــی از فل ــر کل ــود مقادی ــن، وج ــر ای ــالوه ب ع

ماننــد مــس، آهــن و نیــکل به عنــوان پرواکســیدان 
اکسیداســیون غذاهــای چــرب را تســریع می نماینــد. 
ــد  ــم های مول ــط میکروارگانیس ــی توس ــاد چرب فس

ــدد. ــوع می پیون ــه وق ــز ب ــک نی ــم لیپوتی آنزی
چربی هــا  خــودی  بــه  خــود  اکسیداســیون 
رادیکال هــای  در  زنجیــری  واکنــش  به صــورت 
موجــود در چربــی بــوده کــه منجــر بــه آزاد 
ــیژن  ــذب اکس ــت ج ــای آزاد جه ــدن رادیکال ه ش
لیپــاز و  لیپولتیــک مثــل  می شــود. آنزیم هــای 
ــا اکسیداســیون و  ــز ی لیپوکســیداز موجــب هیدرولی

می گردنــد. چربی هــا  فســاد 
فساد فیزیکی:

هرگونــه تغییــر در ظاهــر مــواد غذایــی کــه منجــر 
ــاد  ــه فس ــردد ب ــول گ ــت محص ــش کیفی ــه کاه ب
ــاد  ــه در فس ــی ک ــت. عوامل ــروف اس ــی مع فیزیک
فیزیکــی دارای نقــش عمــده هســتند شــامل: صدمه 
ــت  ــذب رطوب ــول، ج ــر آب محص ــی، تبخی مکانیک
بیش ازحــد یــخ زدن و عمــل حشــرات و جونــدگان.

صدمــات مکانیکــی ممکــن اســت در حیــن کشــتار، 
ــول وارد  ــه محص ــته بندی ب ــا بس ــل و ی حمل ونق
ــالوه  ــت، ع ــردن گوش ــه ک ــل قطعه قطع ــوند مث ش
ــد.  ــال می ده ــطحی را انتق ــی س ــه آلودگ ــر اینک ب
بــا از بیــن بــردن غشــاهای مختلــف باعــث 
ــا  ــود و ب ــز می ش ــت نی ــدان گوش ــی دوچن آلودگ
ــروج آب  ــث خ ــلول ها باع ــه س ــاندن ب ــه رس صدم
آن می گــردد. در  از  مــواد  ترشــح  و  از گوشــت 
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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

ــال  ــن مث ــول بهتری ــر آب از محص ــوص تبخی خص
ــان  ــول زم ــه ها در ط ــطح الش ــدن س ــک ش خش
نگهــداری در ســردخانه ها بــا درصــد رطوبــت 

می باشــد. متوســط 
ــده  ــن آم ــال پایی ــزان آب فع ــر آن می ــه در اث اگرچ
ــری  ــم ها جلوگی ــر میکروارگانیس ــد و تکثی و از رش
ــی  ــر، معایب ــل تبخی ــی عم ــد. ول ــل می آی ــه عم ب
ــه کاهــش وزن  ــر خواهــد داشــت. از جمل ــز در ب نی
ــه  ــاد ک ــر انجم ــوختگی در اث ــاد س ــه ها و ایج الش
ــر  ــر صف ــردخانه های زی ــداری در س ــن نگه در حی

ــد. ــد می آی پدی
ســوختگی در اثــر انجمــاد عبــارت اســت از لکه های 
ــفید  ــگ س ــه رن ــزرگ ب ــا ب ــک ی ــدود کوچ مح
ــر  ــه در اث ــا خاکســتری قهــوه ای ک خاکســتری و ی

ــد.  ــاق می افت ــت اتف ــای گوش ــروج آب از بافت ه خ
ــه صورتــی کــه منافــذ ایجــاد شــده توســط هــوا  ب
پــر شــده و هــر چــه ایــن منافــذ بزرگ تــر باشــند، 
ــب  ــالف ضری ــت اخت ــه عل ــیب دیده ب ــمت آس قس
نمایــان  روشــن تر  رنــگ  بــه  نــور،  شکســت 

می گــردد.
ــت  ــه عل ــا ب ــدید، پروتئین ه ــوختگی های ش در س
ــل  برگشــت  ــر قاب ــود شــدید آب به صــورت غی کمب
از  پــس  یافتــه  تغییــر  بافت هــای  و  می شــوند 
خــروج از انجمــاد بــه رنــگ خاکســتری ـ قهــوه ای 
ــی  ــواًل زمان ــده معم ــن پدی ــد. ای ــره در می آین تی
ــردخانه ها  ــت س ــد رطوب ــه درص ــد ک ــاق می افت اتف

ــد. ــد باش ــر از 85 درص کمت
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