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ارزيابی مدل ماکسول عمومی بهمنظور بررسی رفتار تنشآسايی گوشت مرغ تحت رژيمهاي غذايی گوناگون
حميده فريدي ،1ابراهيم احمدي

*2

 .1کارشناسي ارشد ،دانشگاه بوعلي سينا همدان
 .2دانشيار گروه مهندسي بيوسيستم ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه بوعليسينا همدان
(تاريخ دريافت -1392/7/20 :تاريخ تصويب (1394/4/23 :

چکيده
بررسي واکنش يك مادۀ غذايي با اعمال نيروهايي همانند بريدن ،جويدن ،فشردن ،و کشيدن درحقيقت ارزيابي بافت آن
ماده است و به خصوصيات رئولوژيکي آن بستگي دارد .در اين مطالعه ،رفتار تنشآسايي قسمتهاي گوناگون گوشت مرغ
با رژيمهاي غذايي گوناگون براساس مدل ماکسول عمومي بررسي شد .تيمارهاي تغذيهاي که مرغها از آنها تغذيه کردند
مشتمل بر .1 :شاهد (بدون افزودني) .2 ،با افزودني آنتيبيوتيك به ميزان  .3 ،650ppmبا افزودني سرخارگل ( Echinacea
 )purpurea L.بهميزان 2درصد است .آزمون تنشآسايي در دماي اتاق روي نمونههاي گوشت سينه و ران انجام شد .براي
بررسي رفتار ويسکواالستيك نمونهها ،زمانهاي رهايش براساس مدل ماکسول عمومي محاسبه و مقايسه شد .نتايج نشان
ميدهد که مدل پيشنهادي بهطور رضايتبخشي متناسب با دادههاي تجربي است و با افزودن آنتيبيوتيك و سرخارگل
تغييراتي در ضرايب فنر مدل ماکسول عمومي اتفاق ميافتد .افرون بر اين ،تفاوت فراواني بين زمان تنشآسايي نمونههاي
گوناگون با رژيمهاي تغذيهاي گوناگون مشاهده شد.
کليدواژگان :خواص ويسکواالستيك ،رئولوژي ،زمان رهايش ،گوشت.

مقدمه

*

در زمان حاضر به توليد گوشت مرغ بهعنوان منبع پروتئيني
مناسب از نظر اقتصادي و سالمت در مقايسه با گوشت قرمز
توجه شده است و توجه خاصي به پرورش و توليد طيور گوشتي
ميشود .اين امر سبب توجه بيشتر به سالمت محصوالت شده
است .از سوي ديگر مصرف آنتيبيوتيكها باعث ظهور مقاومت
آنتيبيوتيکي در گوشت طيور شده است و عوارض
جبرانناپذيري بهدنبال خواهد داشت .بههمين علت در سالهاي
اخير پژوهشگران به استفاده از آن دسته افزودنيهايي که ضمن
حفظ ويژگيهاي مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتي و
زيستمحيطي باشند ،توجه کردهاند .در ميان اين افزودنيها،
گياهان دارويي و فراوردههاي حاصل از آنها اهميت ويژهاي دارند
(Hudson, Bampidis et al., 2005; Cross et al., 2007
;.)2010
محصوالت غذايي عمدتاً از مواد مرکبي تشکيل شدهاند که
نشاندهندۀ طيف گستردهاي از رفتارهاي گوناگون مکانيکي
هستند که ميتوان آنها را با يك تقريب خاص بر پايۀ مدلهاي
ساده مانند جامد ايدهآل (االستيك) ،سيال ايدهآل (ويسکوز)،
* نويسندۀ مسئولeahmadi@basu.ac.ir :

پالستيك ايدهآل (بروز رفتار ويسکوز با اعمال يك تنش خاص)،
و يا ترکيبي از دو يا چندي از آنها توصيف کرد ( Gunasekaran
.)& Mehmet, 2002; Tavakoli Hashtjin, 2003
از مهمترين مشخصههاي مواد ويسکواالستيك
تنشآسايي 1است ،که در يك تغيير شکل اوليۀ ثابت ،تنش
برحسب زمان بهطور پيوسته کاهش مييابد که آن را استراحت
تنش يا کاهش تنش مينامند .اندازه و سرعت کاهش تنش به
ساختمان و اندازۀ تغيير شکل بستگي دارد .معموالً کاهش تنش
بهطور مجانب به يك مقدار حدي ميل ميکند .سرعت کاهش
تنش با زمان رهايش ،يعني دورۀ زماني که طول ميکشد تا
تنش کاهش يابد ،مشخص ميشود (.)Sahin & Sumna, 2006
رفتار مادۀ االستيك مانند رفتار فنر 2است ،در حاليکه
رفتار مايع را با کمكفنر 3ميسنجند .بدين ترتيب ميتوان
دستگاهي را براي بررسي رفتار مادۀ ويسکواالستيك با ترکيبي از
فنر و کمكفنر درست کرد و دستگاه مکانيکي حاصل را مدل
رئولوژيکي ناميد .اين مدل براي نشاندادن پاسخ مواد در
موقعيت رهايي تنش مفيد است ،بهعالوه ميتواند اطالعات

1. Stress relaxation
2. Spring
3. Dashpot
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واضحتري در زمينۀ طبيعت عمومي پاسخ ويسکواالستيك مواد
بدهد (.)Anonymous, 2003
مدل ماکسول از ترکيب سري فنر و کمكفنر تشکيل شده
و مدل ماکسول عمومي 1از مهمترين مدلهاي رئولوژيکي براي
توصيف رفتار مواد بيولوژيك است .اين مدل شامل تعدادي مدل
ماکسول و يك فنر است که بهصورت موازي بههم متصل شدهاند
(( )Tavakoli Hashtjin, 2003شکل  .)1از اين مدل براي
نشاندادن تنشآسايي در محصوالت غذايي استفاده ميشود.
براي موادي که رفتار درستي از خود نشان نميدهند ،اين مدل
توصيف مناسبتر و بهتري در مقايسه با مدل ماکسول نشان
ميدهد .معموالً مدل سهجزئي ( )n=3بهطور مناسبي ميتواند
رفتار واقعي مواد غذايي را بيان کند ( Stroshine & Hamann,

سبب ايجاد کرنش 10درصد در جسم شود) ،ميتوان بررسي و
مقايسه کرد .دو پارامتر مکانيکي عامل نيرو و نسبت کاهش نيرو
در شکل  2نشان داده شده است ( .)Lakes, 1999از مزيتهاي
مدل ماکسول در اين تحقيق ،که براي مقايسۀ رژيمهاي
تغذيهاي گوناگون استفاده شده ،امکان تفکيك مؤلفههاي
االستيك و ويسکوز مدل از يکديگر است.

;Khazaei & Mann, 2004; 1994Vozary & Meszaros, 2007
; .)Campus et al., 2010تجربه نشان ميدهد که مقداري از

تنش ايجادشده در محصوالت غذايي حتي بعد از گذشت زمان
طوالني باقي ميماند و بهطور دقيق از مدل ماکسول پيروي
نميکند ،براي رفع اين عيب فنري با ضريب  Eeبه دستگاه
ماکسول اضافه ميکنند .رابطۀ  ،1معادلۀ رئولوژيکي مربوط براي
سه جزء ماکسول و يك جزء فنر را نشان ميدهد ( & Vozary
.)Meszaros, 2007; Afkari Sayyah, 2003

شکل  .2منحنی استراحت تنش و تعريف دو پارامتر عامل نيرو و نسبت
کاهش نيرو

بهدليل اينکه جملۀ اول در مدل ماکسول عمومي
بيشترين سهم را در توصيف رفتار مدل دارد ،از مقادير جزء
االستيك و زمان رهايش مربوط به آن جمله در تحليل نتايج
استفاده شده است (;Khazaei & Vozary & Meszaros, 2007
;Mann, 2004; Campus et al., 2010; Mohsenin, 1986
.)Maghsoudi et al., 2009

شکل  .1مدل ماکسول عمومی شامل  nجزء ماکسول و يک جزء فنر
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که در اين رابطه σ(t) :تابع کاهش نيرو در طي زمان ،و  nσوn
 Trelضرايب مدل هستند و  Trel =nηn/σnزمان رهايش است.
منحني رهايي تنش ،تابعي از ويژگيهاي ويسکواالستيك
محصول است که اين ويژگيها را با کمك پارامترهاي نسبت
کاهش نيرو( 2معادل درصد کاهش نيرو نسبت به نيروي اوليه
پس از طي زمان آزمايش) و عامل نيرو( 3بيشينۀ نيرويي که
1. Generalizied Maxwell model
2. Force decay ratio
3 . Force factor

) Heidarinasab & Moghaddam Nansa (2011بررسي
رفتار ويسکواالستيك و وابسته به زمان رب گوجهفرنگي را
بررسي کردند ،نتايج به ارائۀ يك مدل رياضي بيانگر هر دو رفتار
ويسکواالستيك و وابسته به زمان منجر شد.
در پژوهشي ديگر ) Hassanpour et al. (2011خواص
ويسکواالستيك انگور سفيد بيدانه درحينرسيدن را ،با آزمون
تنشآسايي جداگانه روي حبۀ کامل ،گوشت ميوه ،و پوست آن
بررسي کردند .طبق نتايج با رشد و رسيدن ميوه رفتار االستيك
پوست انگور تشديد و سفتي ميوه افزايش مييابد .همچنين مدل
سهجزئي ماکسول عمومي با ضريب تبيين بااليي روي دادههاي
تجربي برازش شد.
) Hassan et al. (2005آزمون تنشآسايي را روي  8واريتۀ
خرما در دو مرحلۀ رسيدگي خالل و رطب مطالعه و گزارش
کردند که زمان رهايش تنش در تمامي واريتهها بهجز واريتۀ
سوکاري در مرحلۀ خالل کوتاهتر از مرحلۀ رطب است.
) Khazaei & Mann (2005با مطالعۀ اثر رطوبت و دفعات
بارگذاري ،رفتار تنشآسايي دانۀ نخود را بررسي کردند و گزارش

فريدي و احمدي :ارزيابی ماکسول عمومی به منظور بررسی ...

دادند که ميزان رطوبت يك اثر کاهشي و دفعات بارگذاري يك
اثر افزايشي روي مقادير جزء االستيك و زمان رهايش جملۀ
اول ،مدل ماکسول سهجزئي دارد.
تدوين مدل ويسکواالستيك گوشت مرغ با رژيمهاي
غذايي گوناگون براساس منحني رهايي تنش بهمنظور بررسي
بافت آن با بارگذاريهاي متفاوت ،ميتواند در راستاي طراحي
تجهيزات فراوري مفيد واقع شود.
هدف از اين پژوهش ،بررسي مدل تعميميافتۀ ماکسول در
توصيف رفتار تنشآسايي گوشت مرغ با جيرههاي غذايي
گوناگون ازقبيل شاهد (بدون افزودني) ،با افزودني
آنتيبيوتيك  ،650ppmو با افزودني 2درصد سرخارگل است.
اطالعات اين تحقيق ميتواند ضمن بررسي تأثير تغذيۀ مرغ در
طول دورۀ رشد آن روي کيفيت بافت ،استفاده از فراوردههاي
گياهان دارويي همانند سرخارگل را بهعنوان جانشيني براي
آنتيبيوتيك در خوراک طيور مطرح کند.
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 ،200mm.min -1سرعت بارگذاري اوليه  ،60mm.min -1مدت
زمان رهايي تنش  300ثانيه ،و مقدار تنش در زمان صفر 125
کيلوپاسکال (براساس آزمون صفحات فشاري در محدودۀ کرنش
10درصد و قبل از آزمون تنشآسايي محاسبه شد) .مقدار تنش
بهصورت تنش وابسته به زمان تقسيم بر کرنش ثابت (مدول
آراميدگي) با دستگاه محاسبه شد .کل آزمون براي هر  6نمونۀ
متشکل از ران و سينه مرغ در سه تکرار صورت گرفت .طبق
تنظيمات اوليۀ انجامشده روي دستگاه آناليزور ،دادههاي مربوط
به نيرو در محدودۀ زماني  0تا  300ثانيه با نرخ نمونهبرداري
ذکرشده ثبت شدند .مدل ماکسول تعميميافته براي پيشبيني
رفتار رهايي تنش نمونهها استفاده شد.

مواد و روشها
بهمنظور انجام آزمايش 6 ،عدد مرغ بهصورت سه دستۀ دوتايي از
يك سولۀ تحقيقاتي واقع در مزرعۀ عباسآباد ،دانشگاه
بوعليسيناي همدان ،انتخاب شد .تيمارهاي تغذيهاي مشتمل بر:
 .1شاهد (بدون افزودني) .2 ،با افزودني آنتيبيوتيك به ميزان
 ،650ppmو  .3با افزودني سرخارگل به ميزان 2درصد در طول
دورۀ رشد مرغ اعمال شد .پس از کشتار ،گوشت مرغها از
هرگونه بافت چربي و غيره جداسازي و قطعات گوشت
بهدستآمده به دو گروه ران و سينه تقسيم شدند .نمونههاي
تهيهشده بهمدت دو روز در دماي  18درجۀ سلسيوس زير صفر،
در کيسههاي وکيوم بستهبندي ،و در آزمايشگاه دانشگاه
بوعليسينا منجمد شد .قبل از آزمون تنشآسايي ،نمونههايي
بهصورت مکعبمستطيل به ابعاد  10×20×20mm3با چاقوي تيز
برش داده شدند .همچنين بهمنظور ارزيابي رفتار تنشآسايي،
آزمون فشاري روي نمونهها انجام شد .نمونههاي تهيهشده زير
مدل
Zwick/Roell
مکانيکي
آناليزور
فشار
 ،BT1_FR0.5TH.D14با محدودۀ ولتاژ  100تا  129و فرکانس
 50تا  60هرتز ،با استفاده از لودسل مدل  Xforce HPبا ظرفيت
 500نيوتن و با مشخصۀ  2mv/vمجهز به پروبهاي فشاري با
سطح مقطعهاي ويژه براي بهدستآوردن منحني
نيروـتغييرشکل قرار گرفتند (شکل  .)3سطح مقطع قرارگيري
هر نمونه زير پروب فشاري برابر با  0/0002m2بود .شرايط
اعمال شده براي انجام آزمايش در دماي اتاق عبارت است از:
نيروي بارگذاري اوليه برابر با 0/5نيوتن ،سرعت آغاز تست

شکل  .3دستگاه تست محوري مجهز به تنظيم آزمون تنشآسايی

همانطور که پيشتر نيز گفته شد ،روشهاي گوناگوني
براي بررسي رهايي تنش در يك جسم و محاسبۀ زمان آن وجود
دارد .روش استفادهشده در اين مطالعه براي مدل ماکسول
عمومي روش باقيماندههاي متوالي 1است .اين روش توسط
) Mohsenin (1986ارائه شد .پس از رسم منحني لگاريتم
تنشـزمان ،بخشي از منحني اصلي که بهصورت موازي با محور
افقي (زمان) درآمده است مشخص  ،خطي بر آن مماس شد و
معادلۀ رگرسيون خطي با نرمافزار اکسل (نسخۀ  )2010بهدست
آمد .سپس مقدار زمانها در معادلۀ بهدستآمده جايگذاري شد
و تفاضل مقدار تنش بهدستآمده با معادلۀ  2براي هر زمان از
مقدار تنش اصلي در آن زمان محاسبه شد .سرانجام نمودار تنش
بهدستآمده (منحني اختالف) در مقابل زمان رسم شد .عرض از
مبدأ معادلۀ رگرسيون تعيينشده برابر با ضريب جملۀ نمايي
1. Successive residuals
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معادلۀ تنشآسايي  б1است .با تکرار روش مذکور تا زمانيکه
منحني واقعي توسط تعدادي کافي از شرايط نمايي نشان داده
شود ،منحني بهدستآمدۀ نهايي بهصورت خط راست خواهد بود.
براي محاسبۀ ثابت زماني Trel ،يا به عبارتي زمان رهايي
تنش از معادلۀ  2ميتوان استفاده کرد:
T2  T1
(رابطۀ )2
Trel 
) ln(  1 )  ln(  2
سپس مدل رهايي تنش از معادلۀ  3بهدست ميآيد:
(رابطۀ )3
t

t

t

 ( t )   1e Trel 1   2 e Trel 2  ...  n e Tre ln  e
مدل بهدســتآمده از معادلۀ  3بهکمك دادههاي تجربــي
ارزيابي و نمودار تنش در مقابل زمان رسم ميشود ،سپس مدل
تجربي و مدل تخمينزدهشده مقايسه ميشوند .شايان ذکر است
که تمامي اين آزمايشها پيش از پخت روي نمونهها انجام شده
است.

و گوشت جيرۀ 2درصد سينه بيشترين مقدار ( 9/6ثانيه) دارد.
اين بدان معناست که گوشت شاهد قسمت سينه سريعتر دچار
تنشآسايي ميشود .بهعبارت ديگر قسمت سينۀ گوشت شاهد
براي کاهشدادن تنش اعمالي در شرايط کرنش ثابت تواناتر
است در حاليکه گوشت قسمت سينۀ مرغ تغذيهشده ديرتر
دچار تنشآسايي ميشود .اين مطلب نشان ميدهد که افزودن
موادي مانند آنتيبيوتيك و جيرۀ سرخارگل ،در قسمت سينۀ
نمونه روي سفتي گوشت مرغ مؤثرند و سبب افزايش اين پارامتر
و ويژگي االستيسيته ميشوند ( )Kajuna et al., 1998که از نظر
مصرفکننده پارامتري منفي است ،زيرا ميتواند روي افزايش
زمان پخت و هضم نمونه تأثيرگذار باشد (

Offer & Knight,

 .)1989همچنين قسمت ران گوشت آغشته به آنتيبيوتيك
( 8/84ثانيه) و شاهد ( 8/47ثانيه) زمان تنشآسايي بزرگتري در
مقايسه با قسمت سينۀ گوشت اين دو نوع تيمار دارد .در
حاليکه براي تيمار جيرهبنديشدۀ 2درصد اين نتيجه کامالً
متفاوت است يعني قسمت سينه زمان تنشآسايي بيشتري (9/6
ثانيه) به نسبت قسمت ران ( 6/37ثانيه) دارد .درواقع قسمت

نتايج و بحث

سينۀ اين تيمار در مدت زماني طوالنيتر از قسمت ران آن دچار

با انجام آزمايشهاي تنشآسايي ،مشخص شد که براي استخراج
مدل ويسکواالستيك گوشت مرغ براساس منحني رهايش تنش،
1
حداقل به  300ثانيه زمان استراحت نياز است ،تا مدل نمايي
مربوط به آن فراهم شود ،زيرا بهنظر ميرسد که در مدت زمان
کمتر از اين مقدار بخش انتهايي منحني هنوز به ثبات الزم
نرسيده است و استخراج جزءهاي مدل در بسياري از موارد
امکانپذير نميشود .براي انجام اين آزمايش از روش Sucessive
 Residualمعرفيشده توسط ) Mohsenin (1986استفاده شد.
جملهاي را که داراي بيشترين مقدار جزء االستيك است جملۀ
اول و مقدار زمان رهايش آن بهعنوان زمان استراحت تنش ماده
در نظر گرفته شد .اين روش را برخي محققان ديگر نيز
پذيرفتهاند (Khazaei & Mann, Vozary & Meszaros, 2007
;.)2004; Maghsoudi et al., 2009
مدل ماسکول عمومي براي تمامي نمونهها در سه گروه
گوناگون بهصورت مدل ششالمانه ارائه شد .جدول  1مقادير
ضرايب و زمانهاي رهايش از تنش مدل ششالماني ماکسول را
که با رابطههاي  2و  3محاسبه شده است ،نشان ميدهد .مقادير
مربوط به اين مدل در جدول  1ارائه شده است.
طبق جدول  1و تئوري ) Mohsenin (1986زمان رهايش

مدل ماکسول عمومي براي رژيم آنتيبيوتيك در قسمت ران در

اول ( )Trel1براي گوشت شاهدـسينه کمترين مقدار ( 6/02ثانيه)

مقايسه با نمونۀ شاهد (بدون افزودني) دچار افزايش ميشود.

1. Exponential model

کاهش تنش شده است.
نتيجهاي که از مقايسۀ مقادير موجود در جدول  1گرفته
ميشود اين است که با افزودن آنتيبيوتيك با منشأ گياهي
(جيرۀ سرخارگل 2درصد) مقدار ضرايب  ،σ4 ،σ3 ، σ2 ،σ1و σe
براي نمونۀ قطعات ران کاهش يافتند و در نمونههاي سينه مقدار
ضرايب  σ6 ،σ5 ، σ4 ،σ3دچار کاهش شدند .حال با توجه به
اينکه ضرايب مذکور در مدل ماکسول عمومي بيانکنندۀ
خصوصيات االستيك فنر هستند ،بنابراين با افزودن اين جيرۀ
غذايي ،ضريب کشساني نمونۀ گوشتها (مادۀ ويسکواالستيك)،
نيز کاهش مي يابد .البته بايد اشاره کرد که در موارد ديگر
اختالف معناداري مشاهده نشد .بهدليل مهمبودن ضرايب و زمان
استراحت تنش جملۀ اول ،طبق جدول  1اين نتيجه حاصل
ميشود که افزودن هر دو نوع آنتيبيوتيك در نمونۀ سينه سبب
افزايش اين ضريب و زمان استراحت اول ميشود ولي در نمونۀ
ران براي محرک رشد جيرۀ 2درصد از هر دو ضريب و زمان
استراحت اول کاسته ميشود اما براي رژيم آنتيبيوتيك فقط
زمان استراحت اول کاهش مييابد ،در حاليکه ضريب جملۀ اول
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جدول  .1مقدار تنش و زمان تنشآسايی در المانهاي ويسکواالستيک مدل ماکسول عمومی ارائهشده

اجزاي
گوشت مرغ

نمونه

تنش ()kpa
2

R

زمان تنشآسايي ()s

e

1

2

3

22/7

11/6

4/5

9/4

82/75 114/45 152/45 45/08 20/01 11/8

6/9

4/4

6/75

9/22

89/64

58/38

آنتيبيوتيك 0/9998
جيره
ران مرغ سرخارگل 17/8 0/9998
2درصد
23/97 0/9999
شاهد
آنتيبيوتيك 24/14 0/9934
جيره
سينه مرغ سرخارگل 32/82 0/9999
2درصد
18/44 0/9999
شاهد

4

5

19/4

6

Trel6

Trel5

126/54 165/91 60/58

Trel4

Trel3

Trel2

Trel1

57/16

33/51

8/84

30/06

6/37

9/4

6/05

8/02

93/94 126/77 166/86 48/73 18/59 10/4

64/37

36/05

8/47

8/53

5/28

6/77

136/06 181/77 56/33 15/81 8/16

103/8

71/58

39/12

7/34

9/07

4/81

6/17

99/87 145/01 191/79 241/06 45/58 14/18 7/37

52/24

9/6

6/66

4/48

6/21

62/13

32/96

6/02

8/64

همچنين طبق جدول  ،1براي زمانهاي تنشآسايي دوم
گوشت جيرۀ سرخارگل 2درصد قسمت سينه داراي بيشترين
مقدار ( 52/24ثانيه) و قسمت ران آن با مقدار  30/06داراي
کمترين زمان تنشآسايي دوم است .اين نتيجه نشان ميدهد
که قسمت سينۀ گوشت جيرۀ 2درصد پيش از پخت بافت
سفتتري به نسبت قسمت ران دارد .درنتيجه هنگام فرايند
حرارتي نيز گوشت سينۀ اين تيمار ديرتر پخته ميشود که از
نظر مصرفکننده خيلي مطلوب بهنظر نميآيد .جدول  1نشان
ميدهد که بيشترين و کمترين زمان تنشآسايي براي زمانهاي
سوم تا پنجم به ترتيب مربوط به قسمت سينۀ تيمار 2درصد و
قسمت ران تيمار آنتيبيوتيك است .درنتيجه گوشت ران آغشته
به آنتيبيوتيك ،گوشتي لطيفتر در مقايسه با ساير تيمارها
دارد ،سريعتر دچار کاهش تنش ميشود و درنتيجه بافت آن
خاصيت االستيسيتۀ کمتري به نسبت ساير نمونهها دارد .اين
ويژگي ميتواند روي پارامترهاي ديگري چون زمان پخت تأثير
مثبتي بگذارد .افزودن دو رژيم به تغذيۀ مرغها سبب کاهش
زمانهاي استراحت در نمونۀ ران و افزايش اين پارامتر در نمونۀ
سينه شده است.
با توجه به اينکه ميزان تنش اوليۀ واردشده به نمونههاي
گوشت مرغ براي هر سه نوع تيمار برابر با مقدار 125
کيلوپاسکال است ،مؤلفۀ فنر سري با مجموعۀ المانها که
نشاندهندۀ حالت تعادل است ،بيشترين مقدار را (32/82
کيلوپاسکال) براي قسمت سينۀ تيمار جيرۀ 2درصد و کمترين
مقدار را ( 17/8کيلو پاسکال) براي قسمت ران تيمار جيرۀ
سرخارگل 2درصد دارد .همچنين نشان ميدهد که افزودن دو
رژيم در نمونۀ ران سبب کاهش  eشده در حاليکه سبب
افزايش اين پارامتر در نمونۀ سينۀ هر دو رژيم در مقايسه با

16/62

96/09 134/24 178/06 64/01

تيمار شاهد شده است.
اين نتيجه نشان ميدهد که گوشت ران تيمار شاهد رفتار
االستيك (شبهجامد) بيشتري در مقايسه با گوشت سينۀ دو
تيمار ديگر از خود نشان ميدهد و تنشهاي باقيماندۀ کمتري
در خود ذخيره ميکند و تمايل آن براي بازگشت به حالت اوليه
بيشتر است .اين فنر تنها جزء االستيك مدل است که با زمان
همراه نيست و بهسرعت در مقابل تنش واکنش نشان ميدهد.
مقدار بهدستآمده از رابطۀ زير بيانگر مؤلفۀ داشپات
(کمك فنر) است که مربوط به خصوصيات جريان ماده ميشود:
(رابطۀ )4
i  TRe li . i
در اين رابطه:
 Iمدول االستيك المان فنر مدل ماکسول TReli ،زمان
رهايي از تنش ،و  iويسکوزيتۀ المانها ( )KPa.sهستند.
جدول  2مقادير ويسکوزيتۀ مربوط به المانهاي مدل
ماکسول را نشان ميدهد.
جدول  2نشان ميدهد که در زمان رهايش اول ،مقدار
ويسکوزيتۀ المان اول داراي کمترين مقدار (40/09
کيلوپاسکالثانيه) و بيشترين مقدار (102/54کيلوپاسکالثانيه)
به ترتيب براي گوشت شاهدـسينه و قسمت ران رژيم
آنتيبيوتيك است .اين مقدار نشان ميدهد که گوشت
شاهدـسينه خاصيت جريانپذيري کمتري در مقايسه با انواع
ديگر دارد و گوشت ران رژيم آنتيبيوتيك رفتار ويسکوزيتۀ
بيشتري را نشان ميدهد .با توجه به جدول  2جيرههاي غذايي
ذکرشده سبب افزايش ويسکوزيته در زمان تنشآسايي اول
گوشت مرغ در قسمت سينه شده است در حاليکه براي ران
افزايش ويسکوزيته در رژيم آنتيبيوتيك و کاهش آن در رژيم
جيرۀ 2درصد مشاهده ميشود .در زمانهاي دوم تا چهارم براي
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افزايشي در مقايسه با نمونۀ شاهد داشته است .براي زمان ششم
روند ويسکوزيتۀ هر دو افزودني براي گوشت سينه به نسبت
نمونۀ شاهد کاهشي است.

هر قسمت سينه دو رژيم آنتيبيوتيك و سرخارگل 2درصد
افزايش ويسکوزيته به نسبت رژيم شاهد نيز حاصل شده است.
در حاليکه براي زمان پنجم قسمت سينه در رژيم آنتيبيوتيك
ويسکوزيته روند کاهشي و در رژيم جيرۀ سرخارگل 2درصد روند

جدول  .2مقدار ويسکوزيتۀ المانهاي مدل ماکسول عمومی ارائهشده ()KPa.s

اجزاي
گوشت مرغ

ويسکوزيتۀ المانهاي مدل ماکسول ()KPa.s

نمونه

1

2

3

4

5

6

ران مرغ

آنتيبيوتيك 650ppm
جيره سرخارگل 2درصد
شاهد

102/54
43/95
79/62

150/8
132/26
218/1

537/3
394/07
516/25

976/45
826/48
976/98

2290/14
2454/88
2356/65

6872/45
10050/83
8131/09

سينۀ مرغ

آنتيبيوتيك 650ppm
جيرۀ سرخارگل 2درصد
شاهد

62/61
87/07
40/09

206/55
251/27
147/66

484/6
616/2
385/83

847/01
1068/73
830/22

2151/11
2719/58
2231/07

10239/1
10987/51
11397/62

زمانهاي تنشآسايي توصيفکنندۀ گرايش ماده براي
جريان يافتن هستند .چنانچه اين زمانها افزايش يابند ،مؤلفۀ
االستيك نيز به واسطۀ آن افزايش مييابد (.)Steffe, 1996
شکلهاي  4و  5به ترتيب نمودار تنش در برابر زمان براي
گوشت ران و سينۀ نمونهها با درنظرگرفتن جيرههاي غذايي:
الف) آنتيبيوتيك ،ب) جيرۀ 2درصد سرخارگل ،و ج) شاهد
هستند .همانطور که در گرافهاي مربوط به آزمون تنشآسايي
مدل تخمینی

(شکل  4و  )5مشاهده ميشود ،در ابتدا کاهش زيادي در تنش
مشاهده ميشود .سپس تنش به مقدار ثابتي ميرسد .اين رفتار
مشابه با نتايج محققان گوناگون روي سيستمهاي ناهمگون
غذايي زيادي است ( Bertola et al., 1996; Del Nobile et al.,
;2007; Gunasekaran & Ak, 2002; Singh et al., 2006
.)Tabilo-Munizaga & Barbosa-Ca´novas, 2005

1000

مدل تجربی

()kpa

الف
350

300

250

200

150

100

0.001
50

0
1000
10
0.1

ب
350

300

250

200

150

100

350

300

250

200

150

100

0.001
50

0
1000
10

0.1

ج

0.001
50

0

زمان (ثانيه)
شکل  .4نمودار تنش در برابر زمان براي گوشت ران نمونهها :الف) آنتیبيوتيک ،ب) جيرة 2درصد سرخارگل ،و ج) شاهد

لگاريتم تنش ()Kpa

1
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1000
100
10
1

الف

0.1

0.01
0.001

150

100

ب

50

0

()kpa

350

300

250

200

150

100

1000
100
10
1
0.1
0.01
0.001

لگاريتم تنش ()Kpa

350

300

250

200

150

100

50

0

1000
10

ج

0.1
0.001

350

300

250

200

50

0

زمان (ثانيه)
شکل  .5نمودار تنش در برابر زمان براي گوشت سينۀ نمونهها :الف) آنتیبيوتيک ،ب) جيرة 2درصد سرخارگل ،و ج) شاهد

با توجه به عوارضي که در سالهاي اخير براي تزريق
آنتيبيوتيك به مرغ مشاهده شده است ،جيرۀ 2درصد از مادۀ
گياهي سرخارگل پيشنهاد ميشود که همان خاصيت
آنتيبيوتيك را بدون داشتن عوارض ايفا ميکند .در مقابل ،اثر
اين افزودنيها روي سينۀ مرغ متفاوت است.
بررسي تغييرات ويسکواالستيك گوشت مرغ نشان ميدهد
که تغيير در ويژگي االستيك يا ويسکوز فقط تحتتأثير تغذيۀ
مرغ نيست بلکه ميتواند تحتتأثير پارامترهاي ديگري همانند
قطعات گوناگون گوشت (ران و سينه) ،ميزان  WHCبافت
( ،)Khazaei & Mann, 2005و ساير موارد باشد .در اين تحقيق،
منحنيهاي تنشآسايي بهدستآمده براي نمونههاي گوناگون با
استفاده از مدل ماکسول تعميميافتۀ داراي ششالمان به روش
مطلوبي رفتار اين مادۀ غذايي را قبل از پخت پيشبيني ميکنند
(برازش  .)0/9999اين نتيجه موافق با نتايجي است که Silvina
) et al. (2008روي سوسيسهاي گوشت مرغ بهدست آوردهاند.

نتيجهگيري
با توجه به نتايج اين تحقيق گوشت مرغ جامد ويسکواالستيك
محسوب ميشود که خصوصيات ويسکوز و االستيك آن از
تغييرات در رژيم غذايي مرغها تأثير ميپذيرد .آزمون
تنشآسايي ماهيت واقعي مادۀ ويسکواالستيك را نشان ميدهد.
نتايج بيانگر اين است که نوع جيرۀ غذايي دادهشده به مرغها
روي پارامترهاي کيفي گوشت مرغ مؤثر است .همچنين اين
جيرههاي غذايي روي قسمتهاي گوناگون گوشت همانند ران و
سينه تأثيرات متفاوتي دارند .افزودن جيرۀ سرخارگل 2درصد و
آنتيبيوتيك به گوشت مرغ ساختار کيفي گوشت را دچار
تغييرات اساسي و متفاوت با گوشت شاهد کرده است .اين
تغييرات در برخي شرايط مطلوب و در برخي ديگر نامطلوب
تلقي ميشوند .بهعنوان مثال در حالتي که گوشت شاهد خام
است ،نيروي کمتري براي جداسازي بافت آن الزم است،
درحاليکه براي دو نوع گوشت ديگر مقدار اين نيرو بيشتر است.

1394  زمستان،4  شمارة،46  دورة،مهندسی بيوسيستم ايران

 مدل ارائهشده متناسب با.را بهطور مناسبي پيشبيني ميکند
مدل تجربي بهدست آمده است زيرا نمودارهاي تنشـزمان
ارائهشدۀ مدل تخمينزدهشده با ضريب تبيين بسيار بااليي روي
.مدل تجربي برازش شد
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اين مطلب نشان ميدهد که افزودن اين مواد به جيرۀ غذايي
. سبب سفتترشدن بافت گوشت خام ميشود،مرغ
همچنين مدل ماکسول ارائهشده بههمراه شش المان
تنشهاي وابسته به زمان و ميزان ويسکوزيتۀ المانهاي ويسکوز
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