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ریع سطراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص 

 فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خالء و اتمسفر اصالح شده
 

 

 

  2، اعظم شریف پور2، میثم وجدی1، مهدی وریدی1محمد جواد وریدی

 

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 (21/12/95رش: یخ پذیتار 95/ 15/07افت:  یخ دری)تار

 
 

 چکیده 

 باشدیمحفظ تازگی گوشت شتر و افزایش پذیرش از سوی مصرف کنندگان و سپس ایجاد روش موثر ارزیابی که دغدغه اصلی متخصصین امنیت غذایی 

روز نگهداری برودتی  20های گوشت چرخ شده شتر طی تازگی نمونه بندیدستهبه عنوان روش سریع  1هدف این پژوهش بود. دستگاه بینی الکترونیکی

به کار برده شد. همزمان آنالیز گاز فضای فوقانی و شمارش کلی میکروبی به عنوان شاخص فساد انجام  2با اتمسفر اصالح شده بندیبستهو در شرایط 

های گوشت به محفظه سنسور فرستاده شد فضای فوقانی بستهبر حسب روش فضای فوقانی دینامیک بود. ترکیبات فرار موجود در  بردارینمونهگرفت. 

 دریافت شد. بندیبستهبر پایه نیمه رساناهای دی اکسید قلع به صورت تابعی از زمان و نوع  3های پاسخ هفت سنسور تجاری گاز تاگوچیو سیگنال

رسانائی  ه گردید. پنج پارامتر استاتیک و دینامیک انتخاب شده از پاسخبرای دریافت داده از سیستم ویژه بالدرنگ بر پایه میکروکنترلر و لپ تاپ استفاد

بر روی  4گذرای هر سنسور به عنوان ورودی موتور تشخیص الگو در نظر گرفته شد. جهت پردازش داده با اجرای روش غیرنظارتی تحلیل مولفه اصلی

 بندیبستهه و فاسد بر حسب افزایش تعداد روزهای نگهداری برودتی و شرایط های گوشت به دو دسته تازهای آرایه سنسور، مشخص شد که نمونهپاسخ

، روز پنجم اکسیژن، دی اکسیدکربن و نیتروژن و روز دهم و پانزدهم فقط دی اکسیدکربن تازه هابستهروز اول همه  هاینمونهبندی است. قابل دسته

دکربن بهترین در شرایط دی اکسی بندیبستهکلی میکروبی مطابقت نشان دادند. طبق نتایج، گاز فضای فوقانی و شمارش  هایآزمونبودند. این نتایج با 

 بود. 

 

 اتمسفر اصالح شده، بینی الکترونیکی، تشخیص الگو، دریافت داده بالدرنگ. بندیبسته كلید واژگان:

 

                                         
 :مسئول مکاتبات mjvaridi@um.ac.ir 

 
1. Electronic Nose (EN) 
2. Modified atmosphere package (MAP) 
3.Taguchi gas sensor (TGS) 
4. Principle Component Analysis (PCA) 
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 مقدمه  -1
مواد غذایی یکی از افزایش جمعیت و کاهش تولید سرانه 

. ]1[ باشدهای فراروی کشورهای در حال توسعه میچالش

ز مناسب تولید دام، به ویژه شتر، ا هایسیستمتوجه به گسترش 

. باور عمومی ]2[شود راهکارهای رفع این چالش محسوب می

ت به بودن کیفیت گوشت شتر نسب تربر سفتی بافت و پایین

، 4، 3[ مصرف آن محدود گرددتا  استگوشت گاو باعث شده

 ندیب. اما چنانچه گوشت شتر به صورت چرخ شده و در بسته]5

مناسب به صورت تازه ارائه شود قابلیت پذیرش آن از سوی 

حفظ تازگی مواد غذایی .]6[یابد مصرف کنندگان افزایش می

چالشی مهم در صنعت بدون افزودنی تا حداکثر زمان ممکن، 

-بسته غذایی در هاینگهداری فراورده .شودمحسوب میغذا 

به روش اصالح اتمسفر، شامل حذف و یا جایگزینی  بندی

 هایپوششگازهای فضای اطراف محصول قبل از دربندی با 

که از طریق جلوگیری از اکسیداسیون و رشد  باشدمیمناسب 

 .]9، 8، 7[ یابدمیکروبی، فساد به نحو چشمگیری کاهش می

شیمیایی،  هایواکنشحاصل از  هایمتابولیت گیریاندازه

مولد فساد و پایش تغییرات فیزیکی، از  هایباکتریشمارش 

دتا عماما . باشندمیهای تشخیص و پایش تازگی گوشت روش

 یا دارای تکرارپذیری ضعیف هستند. مخرب، پرهزینه، پیچیده

این صنعت های غذایی فاکتورهای حیاتی در مزه و بوی فرآورده

باشند که این موارد را اندازهروشی میدنبال به هستند. محققان 

نام تقلید به . تکنولوژی زیست ]12، 11 ،10[گیری نمایند 

 -6)سیستم سنسورهای هوشمند گاز 5الکترونیکیدستگاه بینی

ماشین بویایی( برگرفته از مکانیسم بویائی طبیعی است. سیستم 

 درباره ماهیت و غلظت تک تکبینی الکترونیکی هیچ اطالعاتی 

های قوی دهند. اما به کمک روشترکیبات سازنده بو نمی

ریاضی، بینی الکترونیکی قادر به تشخیص مواد فرار یک نمونه 

های شبخ. ]13[ها است گذاری آن از سایر نمونهغذایی و فرق

برداری و سنسورها، پیش سیستم نمونهالکترونیکی شامل بینی 

 .]15، 14[ باشندمیده و سیستم تشخیص الگو پردازشگر دا

ای از سنسورهای الکتریکی غیرانتخابی و با سیستم حسگر آرایه

و  اشدبمیحساسیت متقابل )همپوشانی( به یک بوی پیچیده 

شود اثر انگشت یا الگوی خاصی را جهت سنجش موجب می

به طیفی از ترکیبات بو اما با  سنسور. هر ]16[کیفی ایجاد کند 

                                         
5. Electronic Nose (EN) 

دهد. غیرانتخابی بودن سنسورها متفاوت پاسخ میحساسیت

کند که الگوی )پاسخ( کاملی، حاوی اطالعات کیفی تضمین می

گو . این الغلظت کل مواد فرار استدست آید که مربوط به بو به 

بندی نیز دستهمعین است. بوی فقط همان فرد بهرمشخصه منحص

باشد. پردازش داده و تشخیص الگو، بخش ن اساس میبر همی

اساسی هر سیستم آرایه سنسور است. سیستم تشخیص الگو 

متشکل از مرحله انتخاب پارامتر جهت کسب اطالعات مفید از 

های های سنسور و الگوریتم تشخیص الگو است. روشپاسخ

تشخیص الگو نظارتی و غیرنظارتی متعددی در تحلیل داده 

ها های میکروارگانیسم. فعالیتشوندمیا استفاده سنسوره

ترکیبات این نماید. نوع و غلظت های فرار ایجاد میمتابولیت

یر میو فساد گوشت تغی بندیبستهفرار بسته به زمان، شرایط 

کند. ترکیب فضای فوقانی محفظه گوشت، منبع اطالعات درباره 

اده شت با استفدرجه تازگی نمونه است. روش پایش تازگی گو

ی غیرمخرب فضا بردارینمونهاز بینی الکترونیکی بر اساس 

فوقانی است که مستلزم تزریق فاز فرار باالی گوشت به درون 

ای حاوی آرایه سنسور است. گوشت، بوی فساد خاصی محفظه

رود. همین دلیل الگوی فساد خاصی از دستگاه انتظار میدارد به 

کند. روش مفید ساد این الگو تغییر میففرایند در هر مرحله از 

ی در طی نگهدارگوشت برای نمایش تغییرات شیمیائی در بوی 

. فرستادن ]18، 17[ گرفتن تغییر الگوی شیمیائی آن است نظر

های نگهداری و های گوشت با زمانبوی تعداد بسیاری نمونه

شود متفاوت به محفظه سنسورها باعث می بندیبستهشرایط 

ها بوجود آید. این بانک داده با ای از الگوپایگاه )بانک( داده

تحلیل مولفه اصلی بر حسب سیستم تشخیص الگو همچون 

شود. سپس وضعیت هر نمونه می بندیدستهمیزان شباهت 

گوشت ناشناس به طور منحصر به فرد و خودکار بر اساس تطابق 

 ت و همکاران. لوبشودمیو مقایسه با بانک داده تشخیص داده 

سنسور اکسید فلز، برای  4( از سیستم بینی الکترونیکی با 2009)

هفته در  1ماهی ساردین به مدت  هاینمونهبررسی تازگی 

استفاده کردند. اجرای روش آنالیز مولفه اصلی روی  4برودت 

ساردین را  هاینمونه توانمیپاسخ سنسورها نشان داد که 

ن و کرد. بالسوبرامانیا بندیتهدسبرحسب تازگی، به سه گروه 

( از سیستم حسگر مصنوعی بر پایه اکسید فلز 2009همکاران )

 10و  4برای آنالیز گازهای فضای فوقانی ماهیچه گوساله در 

را براساس  هانمونهساخته شده،  هایمدلاستفاده کردند. 

6. Gas intelligent sensors system (GISS) 
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 کردند. پنیگراهی  و بندیدستهجمعیت میکروبی به دو گروه 

سنسور  9( سیستم بینی الکترونیکی متشکل از 2006همکاران )

را طراحی و برای آنالیز گازهای فضای فوقانی ماهیچه گوساله 

به کار بردند. در این پژوهش از دستگاه بینی  10و  4در 

الکترونیکی برای بدست آوردن الگوی بوی گوشت چرخ شده 

روز نگهداری در  20مختلف طی  بندیبستهشتر در پنج شرایط 

درجه سانتیگراد جهت تعیین سریع فساد بر حسب  4برودت 

روش  ازاستفاده گردید.  بندیبستهمدت زمان نگهداری و شرایط 

انک داده ب بندیدستهتحلیل مولفه اصلی جهت تشخیص الگو و 

گاز فضای فوقانی  هایآزمون. شداز لحاظ درجه فساد استفاده 

جهت تایید بسته و شمارش کلی میکروبی به طور همزمان 

 .گردیدندصحت پاسخ دستگاه انجام 

 

 مواد و روش . 2

 سازی نمونه آماده -2-1
ساعت پس از  24گوشت شتر مورد استفاده در این پژوهش 

 گرم( بالفاصله 30±1ها )وزن کشتار تهیه و چرخ شد. نمونه

 به مجهز آلمان هنکلمن گاز تزریق و بندیبسته توسط دستگاه

ی از جنس پل شفاف نفوذناپذیر سه الیه بستهدر  خالء سیستم

پلی اتیلن در پنج شرایط مختلف شامل  -پلی آمید  -اتیلن 

درصد  2O   +30درصد  70اتمسفر اصالح شده با اکسیژن باال )

2CO( دی اکسیدکربن باال ،)2درصد  30O  +70   2درصدCO ،)

درصد  20(، هوا )2Nدرصد  2CO  +60درصد  40نیتروژن باال )

2O + 80  2درصدN و در دمای  گردیدند بندیبسته( و خالء

درجه سانتیگراد نگهداری شدند. از هر تیمار دو تکرار  4±1ثابت

 5نگهداری برودتی )مجموعا  20و  15،  10، 5، 1در روزهای 

( آزمایش شدند. ده نمونه در هر روز و در کل بردارینمونهروز 

 10در هر روز، ولتاژ نمونه گوشت مورد آزمون قرار گرفتند.  50

دقیقه قبل از اولین اندازه 50ولت گرمکن سنسور  5ولت مدار و 

های حسگر و بهبود تکثیرپذیری اعمال گیری جهت پایداری الیه

، گیریاندازهها ادامه یافت. برای هر گیریشد و برای همه اندازه

لیتر بر دقیقه به مدت  1گاز حامل )نیتروژن خالص( با دبی ثابت 

دقیقه در محفظه سنسور جریان یافت تا سنسورها به رسانایی  50

خط مبنا برسند. همزمان یک نمونه از یخچال خارج و بدون 

لیتری عایق با  1ای استاندارد برداری شیشهبسته در محفظه نمونه

 45درجه سانتیگراد )دمای اتاق( به مدت  25±2ای در درب تیغه

وقانی ایدار و یکنواختی از فضای فتا ترکیب پ شد داشتهنگهدقیقه 

ایجاد گردید. سپس پاسخ سنسورها وقتی نیتروژن گازهای فرار 

را از فضای فوقانی دینامیک نمونه گوشت از طریق شیر و 

دقیقه  30اتصاالت عایق به محفظه سنسور رساند به مدت 

دریافت شد. بالفاصله بعد از آن، بازیابی سیستم با گاز نیتروژن 

گیری مجدد رسانایی خط مبنای سنسورها جهت اندازهو ایجاد 

 1جدید با نمونه گوشت دیگر انجام شد. پاسخ سنسورها هر 

 ثانیه جمع آوری و ذخیره شد. 

)سامانه سنسورهای  بینی الکترونیکی -2-2

 هوشمند گاز(
 ساخت دستگاه -2-2-1

-مونهندستگاه بینی الکترونیکی از سه بخش اصلی شامل سیستم 

، محفظه سنسورها و سیستم دریافت داده تشکیل گردید. برداری

-نمونه. سیستم استشدهنشان داده  1شماتیک کلی در شکل 

سنسور  7از فضای فوقانی دینامیک بود. آرایه سنسور از  برداری

گاز تاگوچی بر پایه دی اکسید قلع )از شرکت فیگارو، ژاپن( 

 813کد فنی  های پاالدیوم و طال باتقویت شده با کاتالیست

 825ها، گزیلن و تولوئن(، )الکل 822(، پذیراحتراق)گازهای 

ها(، )کلروفلوئوروکربن 831)آمونیاک(،  826)سولفیدهیدروژن(، 

. دو ]20، 19[)بخار آب( تشکیل شد  880( وهاهالوکربن) 832

( و دما H1سنسور تجاری برای پایش رطوبت نسبی )فیلیپس 

-داده( در محفظه سنسور قرار LM35DZ)نشنال سمیکنداکتور 

 پایش شوند. محفظه هاگیریاندازهتا این پارامترهای مهم طی  شد

سنسور از سیلندر پالستیکی عایق و مدار چاپی مدور که 

سنسورها و تقویت الکتریکی سنسور بر روی آن تعبیه گردید 

تشکیل شد. این محفظه به طور ویژه طراحی گردید تا شرایط 

بهی )دبی یکسان گاز بدون جریان چرخشی، دما و آزمایشی مشا

 رطوبت( را برای همه سنسورها فراهم آورد.
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Fig 1 Schematic of electronic nose instrument made of carrier gas (1), flow meter (2), valve (3), odor sampling 

vessel (4), sensors chamber (5), data conditioning & acquisition interface (6), data acquisition and analysis soft 

wares (7). 

 

با قرار گرفتن سنسور نیمه رسانای اکسید فلز در معرض       

بوی گوشت، تغییر زیادی در رسانایی الکتریکی آن ایجاد شد. 

 بیان گردید.  1ارتباط بین مقاومت سنسور و ولتاژ با رابطه 

Rs = RL (
Vc

VRL
− 1)                                     (1)  

 𝑅𝑠  ،مقاومت سنسور 𝑅𝐿 ،مقاومت اتصال سری 𝑉𝐶 ولتاژ مدار

. تغییرات رسانایی بودولتاژ در مقاومت اتصال سری 𝑉𝑅𝐿 و 

سنسورها دریافت و تقویت گردید. سپس با استفاده از بورد 

دریافت داده دیجیتال شد. کنترل فرایند دریافت داده با استفاده 

نجام ، نشنال اینسترومنت( ا2013)نسخه  7ویو لباز نرم افزار 

کنترل شد و سیگنال هر تاپ لپدریافت داده از طریق  گردید.

بط ضبندی و شرایط بستهسنسور به صورت تابعی از زمان 

 𝐺0𝑖(𝑡)گردید. رسانایی خط مبنا سنسورهای گاز یا 

(1،2،3،4،5،6،7𝑖=  رسانایی حالت پایدار یا )نحیشماره سنسور 

سیگنال هر . بودجریان نیتروژن خالص در محفظه سنسور 

از برداری نمونهحین  𝑖، رسانائی هر سنسور 𝐺𝑠𝑖(𝑡)سنسور یا 

گاز فضای فوقانی گوشت، تا وقتی که همه سنسورها به حالت 

ثانیه به مدت  1هر  پاسخ سنسورها. ]21[ ضبط شدثابت رسیدند 

 .گردیددقیقه دریافت و ذخیره  30

 

 

                                         
7 Lab VIEW 
8Trapeze 

 داده پردازش پیش -2-2-2

کسر  𝐺𝑠𝑖(𝑡)از  𝐺0𝑖(𝑡)جهت تصحیح خط مبنا رسانایی      

یا رسانایی خالص سنسورها ناشی از فقط گازهای  𝐺𝑖(𝑡)شد و 

 (.2آمد )رابطه دست بهفضای فوقانی گوشت 

𝐺𝑖(𝑡) = 𝐺𝑠𝑖(𝑡) − 𝐺0𝑖(𝑡)(i=1,...,7)  (2)              

                                                                                     

آمده از هر آزمایش، دست بهبهتر از اطالعات برداری بهرهجهت 

هایی استفاده شد که بهتر سنسور را توصیف کنند. پارامتراز 

 5گیری، ازههر اند دربنابراین برای آنالیز پاسخ بینی الکترونیکی 

به شرح ذیل  𝐺𝑖(𝑡)متر از رسانایی گذرای هر سنسور پارا

 (2)شکل استخراج شد 

: 𝐺𝑂 (0−15)  گیری شده در بازه متوسط مقدار رسانائی اندازه

 دقیقه. 15تا  0زمانی 

: 𝐺𝑠 (25−30 𝑚𝑖𝑛)   رسانائی ثابت محاسبه شده از متوسط

 دقیقه آخر.  5مقادیر رسانایی طی 

: (
𝑑𝐺

𝑑𝑡
)

5−25 𝑚𝑖𝑛
ب رسانائی دینامیک محاسبه شده از شی 

 دقیقه. 25تا  5منحنی رسانائی طی 

: (𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)5−30 𝑚𝑖𝑛  
 8تراپزکه با روش  30و  5مساحت زیر منحنی رسانائی بین دقایق 

 محاسبه شد. 9طور خودکار در نرم افزار متلببه 

: 𝛥𝐺𝑟 .تفاوت رسانائی اولیه و انتهائی 

پارامتر استخراج شده از پاسخ هر سنسور و  5با توجه به      

پارامتر  35گیری با سنسور در آرایه وجود دارد، هر اندازه 7اینکه 

ردیف  50توصیف شد. بر این اساس ماتریس داده اولیه 

ل استون )متغیر( داشت. ماتریس داده با نرم 35گیری( و )اندازه

9MATLAB 
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گیرد )رابطه  ( قرار-1و1سازی پیش پردازش شد تا در محدوده )

3 .) 

𝑆�̃� =
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛
 ( 𝑖 = 1, … , 𝑁)  (3)                   

                                                                                                 

 Smin و Smax در  پارامترترتیب مقادیر حداقل و حداکثر آن به

دهند را نشان میSi مقدار نرمال شده  S�̃�ستون ماتریس و 

همه موارد مذکور از نماید. ها را بیان میتعداد نمونه N=50و

خه متلب )نسافزار نرمدر نویسی برنامهفرایند خودکار با  طریق

2013b پیش پردازش، ( انجام گرفت. بعد از 10، شرکت مثورک

تشخیص الگو تحلیل مولفه اصلی پردازش  توسط روش اهداده

های گوشت شتر بندی نمونهشد تا عملکرد دستگاه در طبقه

 ارزیابی شود.

 
Fig 2 Gas semi conductive sensor transient 

conductance and selected parameters 
 پردازش -2-2-3

 زیادی در حساسیت به بوسنسورهای دی اکسید فلز همپوشانی 
به  PCAنمایند. دهند و داده اضافی و نویز ایجاد مینشان می

عنوان روش قوی کاهش ابعاد، بردارهای پارامتر با فضای بزرگ 
ای اصلی هنماید. اولین مولفهرا به فضایی با ابعاد کمتر تبدیل می

، دلیل غیرنظارتی بودنباشد. به حاوی بیشترین واریانس داده می
ها( در دادهها )تفاوتها را بر حسب شباهتنمونه PCAروش 

کند. روش غیرنظارتی خطی جهت دستهبندی میورودی دسته
-تهبسبندی داده مرتبط با روزهای نگهداری برودتی و شرایط 

 ، استفاده شد.بندی

 هابستهبررسی محتوی گاز  -2-3
از نظر میزان اکسیژن و دی اکسیدکربن توسط  هابستهمحتوی گاز 

 -)اکسی ویت  اندازه گیری گردیددستگاه آنالیزکننده گازها 
 .آلمان(

                                         
10Mathwork 
11. Total Viable Count (TVC) 

 11شمارش كلی میکروبی -2-4
بر بار  بندیآزمون میکروبی به منظور بررسی اثر شرایط بسته

میکروبی گوشت در طول مدت نگهداری مطابق با استاندارد ملی 
. شمارش ]22[ پذیرفت انجام 2394و  5272 ایران به شماره های

، 1زنده، مزوفیل و هوازی در روزهای  هایمیکروارگانیسمکلی 
نگهداری برودتی انجام گردید. در روز آزمایش،  20و  15، 10، 5

در دو تکرار( گوشت برای انجام  بندیبستهتیمار  5بسته ) 10
  آزمون از یخچال خارج گردید.

 نتایج و بحث -3
 آنالیز گاز فضای فوقانی بسته  -3-1

اثر نوع تیمار گازی، زمان نگهداری و اثر متقابل آنها بر تغییر 
 های گوشت در طی نگهداری درترکیب گاز فضای فوقانی بسته

-(. این امر نشان میP<0.05بود ) دارمعنیاتمسفر اصالح شده 

اتمسفر اصالح شده استاتیک  هایبستهدهد محیط گازی درون 
)پایدار( نیست و این امر احتماال به دلیل رشد میکروبی و یا 

 در. باشدجذب گاز توسط فازهای آبی و چربی ماده غذایی می
با اکسیژن باال، درصد اکسیژن از روز اول تا پنجم  بندیبسته

(. سپس از روز دهم تا بیستم به شدت 3تقریبا ثابت بود )شکل 
کاهش یافت. از طرفی درصد دی اکسیدکربن نیز تا روز پنجم 

افت که ی افزایشثابت ماند سپس از روز دهم تا بیستم به شدت 
ازی از روز هو هایمیکروارگانیسماحیانا ناشی از رشد سریع 

ی ط پنجم به بعد و مصرف باالی اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن
اال، میزان دی اکسیدکربن ب بندیبستهدر  .بود فرایندهای متابولیک

 35/27تا  30اکسیژن تا روز پانزدهم فقط با شیب مالیمی از 
درصد رسید. نرخ  55/15درصد کاهش یافت و در روز بیستم به 

دیده اکسیژن باال کمتر بود. این پ بندیستهباین کاهش نسبت به 
هوازی و نیز کاهش  هایباکتریاحتماال ناشی از رشد کندتر 

. ]24، 23[ است هابستهاکسیداسیون و مصرف اکسیژن در این 
درصد دی اکسیدکربن نیز به علت انحالل در فاز آبی و چربی، 
 با شیب مالیمی ابتدا کاهش سپس از روز پانزدهم تا بیستم

دی  بندیبسته( 2001افزایش یافت. طبق نظر جرمیه، )
 ایزبیماریهوازی  هایمیکروارگانیسماکسیدکربن باال از رشد 

 ایهباکتریدرحالی که  نمایدمیجلوگیری  هاکپکعامل فساد و 
ی اسیدالکتیک که ویژگ هایباکتریهمانند  هوازیبیگرم مثبت 

 بندیبستهدر  .]25[ باشندمیدارند قادر به رشد  دارندگینگه
روز دی اکسیدکربن به علت حاللیت در فاز  20نیتروژن باال طی 



 علوم و صنایع غذایی                                                                                 شماره 74، دوره 15، فروردین 1397

 

 218 

آبی گوشت کاهش و در نتیجه میزان نیتروژن افزایش یافت چون 
 .شودیممیزان گاز بر حسب درصد در فضای فوقانی بسته بیان 

نیتروژن اثر ضد میکروبی ندارد اما  (1997)طبق نظر سورهیم، 
شود از چروکیدگی ی که توسط ماده غذایی جذب نمیاز آنجای

 (2012)جوکی و خزاعی،  .]26[ نمایدجلوگیری می بندیبسته
های نگهداری شده تحت نیتروژن باال نسبت گزارش دادند نمونه

-بستهدر  .]28و  27[ به هوا و خالء ماندگاری بیشتری داشتند

هوا به دلیل کمبود دی اکسیدکربن و فقدان توان ضد  بندی
کافی، کاهش درصد اکسیژن بسیار  دارندگینگهمیکروبی و 

شدید بود و در روز پنجم به صفر رسید. دی اکسیدکربن از کمتر 
درصد در روز بیستم رسید.  75/14درصد در روز اول به  2از 

ر با اتمسفبندی هوا در مقایسه بسته (،1998طبق نظر هاچکیس )
-اصالح شده قادر به افزایش مدت ماندگاری گوشت تازه نمی

تغییرات نسبی در اتمسفر گازی ناشی از رشد  .]29[ باشد
میکروبی در بسته اکسیژن باال و هوا از بسته دی اکسیدکربن و 

 بندیستهدنوعی  توانمیکه  رسدمینیتروژن بیشتر بود.  به نظر 
 هاینمونهمان نگهداری برای و ز بندیبستهشرایط بر حسب 

 گوشت قائل شد. 
 

 

 

Fig 3 Gas percentage changes of atmosphere in packages during 20 days at 4 degree centigrade 
 

 شمارش كلی میکروبی  -3-2
و اثر  ندیببسته، اثر زمان و شرایط آنالیز واریانسبر اساس نتایج 

 های هوازی مزوفیلمتقابل آنها بر شمارش کلی میکروارگانیسم

مزوفیل در  هایهوازی(. شمار اولیه P<0.05بود ) دارمعنی

حداکثر . ]31و  30[ استشدهگزارش  cfu/g 7/4گوشت شتر 

و  32[باشد می cfu/g 710شمارش کلی مجاز در مواد غذایی 

تنها تا روز پنجم  2Oبسته  هاینمونهبر این اساس  .]33

(. طبق 1نگهداری به لحاظ میکروبی قابل قبول بودند )جدول 

تندشدگی اکسیداتیو قابل  2O بندیبستهدر  (2001)نظر جرمیه، 

در روز ششم نگهداری مشاهده گردید اما از خالء و  ایمالحظه

باال تقریبا طی تمام مدت  2COبا  هایبستهدر بود.  ترمناسبهوا 

 ش کمتر از حد آستانه فساد داشتندشمار هانمونههداری، نگ

 pHبا نفوذ به غشای باکتریایی و تغییر  2CO(. گاز 1)جدول 

 هامیکروارگانیسمدرون سلولی از رشد طیف وسیعی از 

و جوکی،  (2008)فرناندز، نظر طبق . ]34[جلوگیری نمود 

عمر نگهداری سرد گوشت شتر را  2CO بندیبسته (2012)

درجه سانتیگراد بدون اثرات  4هفته در دمای  3حداقل به مدت 

دی اکسیدکربن  .]35[ نامطلوب بر پذیرش حسی افزایش داد

خاصیت ضد میکروبی دارد و منجر به طوالنی شدن فاز تاخیری 

به همین ترتیب . ]36[شود و زمان تولید مثل در فاز لگاریتمی می

توان به میزان می cfu/gبا در نظر گرفتن مقدار  هابستهدر سایر 

تازگی نمونه در روزهای مختلف پی برد. در بسته بندی خالء 

افزایش شدید از روز پنجم مشاهده گردید. طبق نظر جرمیه، 

 خالء، به رشد بندیبسته( افت خونابه در چروکیدگی 2001)

پذیرتر است. ارکولینی و همکاران، باکتریایی بسیار آسیب 
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خالء به دلیل فقدان دی  بندیبسته( گزارش دادند که 2006)

اکسیدکربن، در مقایسه با دی اکسیدکربن باال قادر به جلوگیری 

کاپیتا و همکاران،  .]37[ باشدغذایی نمی هایپاتوژناز رشد 

وا ه هایبستهگزارش دادند که میزان رشد میکروبی در  (2006)

 .]38[ و خالء از نیتروژن باال بیشتر بود

 

 

 

Table 1 Log cfu/g for different packages during storage 

Storage Days 

  
Packaging 

condition 
  

High Oxygen 
High Dioxide 

carbon 

High 

Nitrogen 
Air Vacuum 

1 5±0.09a 5.05±0.12a 5.03± 0.13a 5.1±0.09a 5.12±0.04a 

5 6.22±0.05b 5.87±0.00b 5.67±0.02b 5.55±0.04b 5.68±0.00b 

10 7.32±0.00c 6.33±0.00c 6.89±0.02c 6.2±0.00c 6.95±0.02c 

15 7.96±0.00d 6.93±0.01d 7.16±0.01d 7.3±0.04d 7.07±0.02d 

20 7.32±0.01c 7.03±0.10e 6.86±0.01e 6.83±0.02e 6.67±0.00e 

 

ر ب بندیبستهاثر زمان نگهداری و شرایط  -3-3

 پاسخ دستگاه بینی الکترونیکی  
و زمان  بندیبستهآزمون واریانس نشان داد که اثر شرایط  

(. شدت p<0.01بود ) دارمعنینگهداری بر پارامترها بسیار 

دقیقه اول به صورت  25رسانائی سنسورها در هر آزمون طی 

طورچشمگیری زیاد و سپس مسطح و تثبیت سیگموئیدی و به 

(. با افزایش تعداد روزهای نگهداری، غلظت 4شد )شکل 

، هاکتونگازهای فرار حاصل از فساد گوشت همچون آلدهیدها، 

دید در فضای ها و سولفیدها افزایش یافت و گازهای جآمین

مربوط به پارامتر سوم  5فوقانی محفظه ایجاد گردید. شکل 

، نشان ندیببستهسنسور ششم با معنادارترین اثر متقابل زمان و 

ان تقریبا یکس هابستهداد که در روز اول اندازه این پارامتر در همه 

د. وضعیت مشابهی داشتن هابستهگوشت در تمام  هاینمونهبود و 

ود از روز پنجم خ بندیبستهدر شرایط  هانمونهیت تفاوت وضع

 اکسیژن، دی اکسید هایبستهرا نشان داد. میزان این پارامتر در 

هوا و خال متفاوت بود. در روز دهم  هایبستهکربن و نیتروژن با 

ه گوشت ب هاینمونهدر نگهداری  هابستهو پانزدهم تفاوت اثر 

 هاتهبسکربن با سایر دی اکسید بندیبسته. شددیدهوضوح 

دی  بندیبستهپارامتر در  35داشت. کلیه  داریمعنیتفاوت 

اکسیدکربن کمترین مقدار را طی زمان نگهداری نشان دادند که 

 و استبودهناشی از آن بود که فساد در این اتمسفر حداقل 

( 2000محسوب گردید. لونو و همکاران، ) بندیبستهبهترین نوع 

 به دلیل بندیبستهگزارش داد که وجود دی اکسیدکربن در 

جلوگیری چشمگیر از رشد میکروبی، تغییر بو را به تاخیر 

( گزارش دادند 2009مورالس و همکاران، ) .]39[ انداخت

هوا از سوی داور در روز پنجم  هایبستهپذیرش بوی نمونه 

اول کاهش معناداری داشت. درحالی که این نسبت به روز 

تفاوت در بسته حاوی اکسیژن طی همین مدت معنادار نبود. 

کاهش پذیرش بوی نمونه خالء به طور معناداری از همه کمتر 

 بود. 
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Fig 4 Response of seven sensors on day 10 for an oxygen packed sample. Within 3000 seconds baseline 

conductance and up to 4800 seconds steady state response was acquired. 

 

 
Fig 5 The effect of storage time and packaging conditions on third parameter of TGS 832 

 

  تحلیل مولفه اصلی -3-4
بیشترین اطالعات داده را در های اصلی مولفه PCAدر آزمون 

نتایج آزمایش تصویر شده در صفحه دو بعدی  6بر دارند. شکل 

دهد. دو مولفه اصلی اول با دو مولفه اصلی اول را نشان می

درصد واریانس داده را شامل شدند که حاوی مناسب 58/90

درصد واریانس داده  97/82بندی بود. ترین اطالعات برای طبقه

درصد با محور  61/7فقی )اولین مولفه اصلی( و توسط محور ا

-دستهاین  7عمودی )دومین مولفه اصلی( توصیف شد. شکل 

هد. درا در فضای سه بعدی با سه مولفه اصلی اول نشان می بندی

شدند که مربوط به  بندیگروهها در دو دسته مختلف نمونه

هطبقتازه و فاسد بود. این دو گروه برای ساخت مدل  هایگروه

بندی به منظور نشان دادن کارامدی سیستم بینی الکترونیکی در 

شود. با آزمایش یک های ناشناخته استفاده میشناسایی نمونه

نمونه گوشت ناشناخته، بر حسب محل قرارگیری و از طریق 

کل گردد. در شتطابق با بانک داده، وضعیت آن نمونه تعیین می

شد که رقم سمت چپ نوع هر نمونه با یک عدد نامگذاری  6

بسته، رقم دوم تکرار و رقم )های( بعدی روز را نشان داد. رقم 

 اکسیژن، دی بندیبستهبه ترتیب معرف  5و  4، 3، 2، 1های 

اکسیدکربن، نیتروژن، هوا و خالء بودند. اساسا با افزایش مولفه 

-نمونهنشان داد  1F( میزان فساد افزایش یافت. 1Fاصلی اول )

فاسد در ناحیه  هاینمونهه در ناحیه کمتر از صفر و تاز های

در هر کدام از  هانمونه 6بزرگتر از صفر قرار گرفتند. طبق شکل 

بر حسب افزایش زمان نگهداری در جهت مثبت  هابندیبسته

. این حاکی از آن است که اندشدهمحور مولفه اصلی اول ردیف 

-دادها نشان بر فساد ردستگاه بینی الکترونیکی بدرستی اثر زمان 

در راستای محور مولفه  هانمونه. همچنین با افزایش فساد، است

اصلی دوم گسترش یافتند که به دلیل افزایش غلظت و یا ورود 

ول فقط روز ا هاینمونهترکیبات فرار جدید ناشی از فساد بود. 

یژن اکس بندیبستههوا و خالء، روزهای اول و پنجم  بندیبسته
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ژن و همه روزهای اول، پنجم، دهم، پانزدهم و بیستم و نیترو

-مونهندی اکسیدکربن در دسته تازه قرار گرفتند. همه  بندیبسته

طی  2120و  2215دی اکسیدکربن بجز دو نمونه  بندیبسته های

روزهای دهم، پانزدهم  هاینمونهبیست روز تازه بودند. از طرفی 

اکسیژن و نیتروژن و روزهای پنجم، دهم،  بندیبستهو بیستم 

در دسته فاسد قرار  هوا و خالء بندیبستهپانزدهم و بیستم 

هوا و خالء حتی  هایبندیبستهگوشت در  هاینمونهگرفتند. 

در روز پنجم نگهداری فاسد بودند که احتماال ناشی از شدت 

، 425، 415گوشت  هاینمونهبود ) هوازیبیفساد هوازی و 

 گاز فضای فوقانی و هایآزموناین نتایج با نتایج  .(525و  515

شمارش کلی میکروبی مطابقت داشت. طبق نتایج دی 

  بود.  بندیبستهاکسیدکربن بهترین نوع 

 
Fig 6 PCA Score plot of camel meat data. Samples are clustered in to fresh (green circle) and spoiled (red circle) 

based on storage time and packaging conditions. 

 

 

 
Fig 7 Fresh (green circle) and Spoiled (red circle) samples are separated by first three principle components 
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 نتیجه گیری  -4
پژوهش قابلیت دستگاه بینی الکترونیکی بر اساس آرایهدر این 

ای از سنسورهای نیمه رسانای گاز در تشخیص بوی نامطلوب 

از گوشت چرخ شده شتر طی نگهداری برودتی و در پنج شرایط 

 . طبق نتایج آنالیز گاز فضای فوقانی وشددادهبسته بندی نشان 

. روش مشخص گردید هانمونهشمارش کلی، وضعیت تازگی 

ای از دینامیک فضای فوقانی به همراه آرایه بردارینمونه

سنسورهای اکسید فلز تجاری بکار گرفته گردید. آرایه سنسور 

شد تا تشخیص الگو آموزش دادهبا استخراج پارامتر و روش

گوشت را بر حسب تعداد روزهای نگهداری برودتی  هاینمونه

 PCAطور ویژه، نتایج  بندی کند. بهطبقه بندیبستهو شرایط 

بندی شدند. به دو گروه تازه و فاسد طبقه هانمونهنشان داد که 

تواند به شده می الکترونیکی و مدل هوشمند ایجاددستگاه بینی 

بندی آنالین تازگی و کنترل فرایند فساد طور موثر در طبقه

 گوشت بکار رود. 

 سپاسگزاری -5
فردوسی مشهد برای  از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

این طرح در قالب اعتبار پژوهشی شماره  هایهزینهتامین 
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Maintaining the fresh quality of camel meat and increasing acceptability by consumers then devising 

an effective way of validating this which are major concerns to food safety and defense experts was 

the goal of this project. Electronic nose system was used as a rapid technique to classify the freshness 
of camel minced meat samples during 20 cold storage days in different modified atmosphere 

packaging. Headspace gas analysis and Microbiological measurements were performed 

simultaneously as spoilages indices. Sample delivery was based on the dynamic headspace method. 
The volatile compounds in the headspace of meat samples were introduced into a sensor chamber 

and the response signals of seven tin dioxide based Taguchi gas sensors (TGS) were recorded as a 

function of time and packaging type. A dedicated real-time data acquisition system based on a 
microcontroller and laptop have been used. Five static and dynamic features selected from the 

conductance transient response of each sensor were input to the pattern recognition engine. By 

implementing unsupervised principle component analysis (PCA) technique on sensor array response, 

we found that meat samples could be grouped into fresh and aged categories based on cold storage 
days and type of packages. Samples of all packages on the first day, those of the fifth day at oxygen, 

dioxide carbon and nitrogen and Samples of days ten and fifteen only at dioxide carbon were fresh. 

These results were align with head space gas and total viable count analyses. In conclusion dioxide 
carbon could be considered as the best package. 

 

Keywords: Modified Atmosphere Packaging, Electronic Nose, Pattern Recognition, Real Time Data 
Acquisition. 
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