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 چكيده

سايي بافت  شنا ستاندارد  ستاندارد خوراك و هاي غيرمجاز در فرآوردها سيون فني كميته ملي ا سط كمي شتي، تو هاي گو

هاي حيواني نظير پستان، ريه، اين استاندارد بافت تهيه و تدوين شده است. در  10/6/1380هاي كشاورزي مورخ هوردافر

ناخته ش غيرمجازهاي عنوان بافتهاي احشايي بههاي لنفاوي، رگ و پي، پوست، گوشت كله و چربيمثانه، غضروف، بافت

در  هاي غيرمجازتحقيق به مطالعه بافتاين در  باشددد.وشددتي ممنوم ميهاي غذايي گوردهراشددده و اسددتفاده از آنها درف

صورت ه هاي استان آذربايجان شرقي باز كارخانه همبرگرنمونه   130. ته شدخهمبرگرهاي استان آذربايجان شرقي پردا

در  ،نتايج نشدددان دادتهيه شدددد. رايج  هاي با روش يو مقاطع بافتجمع آوري از نواحي مختلف شدددهر تبري  تصدددادفي 

ستخوان، غيرمجاز نظير غضروف، هايمي ان قابل توجهي بافت ،همبرگرهاي مورد بررسي صاف ،مري، پوست ا  عضله 

ي مورد هانامنظم در نمونه هاي همبندي از نوم متراكم منظم وتفان قابل توجهي با همچنين مي اسدددتفاده شدددده اسدددت.

نامنظم را بندي متراكم بافت هم و  بوده پي و رباطدبندي متراكم منظم معموالً مربوط به زربررسي مشاهده شد. بافت هم

اي مانند مثانه، مري، واژن لولهاعضاي  مخاط و زير مخاط ،ني  به مي ان زيادي در البالي واحدهاي ترشحي غدد پستاني

ها رهمبرگدر گياهي هاي همچنين مي ان قابل توجهي ني  انوام بافت مي توان مشاهده نمود. و اليه درم پوست سرويکس و

شد. شاهده  شركتتوان به طور كلي مي  م شتينتيجه گرفت كه  اقدام به اف ودن اين قبيل ، هاي توليد كننده مواد غذايي گو

 طلبد. بيشتر مراجع نظارتي را مي تنمايند كه اين مسئله ل وم نظارت و دقها به همبرگرها ميبافت
 

 ، همبرگرهاي غير مجاز، مواد غذاييشناسي، بافتبافت: كليدي واژگان
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 مقدمه

اسدددتاندارد ملي ايران مورخ كميسددديون فني سدددازمان 

بسدددته د غذايي اتعيين نموده اسدددت كه در مو 10/6/80

كه در واقع )شده با منشأ دامي به ج  گوشت قرم  بندي 

هاي ي بافتعالوهه ب (منظورعضدددالت مخطط اسدددکلتي

هاي مجاز خوراكي مانند همراه و ني  بعضددي از اف ودني

، بقيه مواد (مانند سدددويا)هاي گياهي جات و بافتادويه

شخيص داده  شده غيرمجاز ت ضافه  هاي بافتشود. ميا

هاي به عنوان بافتطبق حيواني كه توسددط اين سددازمان 

، عمدتاً شدددامل: بافت پسدددتان، اندتعيين شددددهز غيرمجا

د غدد ب افي، غضدددروف، اسدددتخوان، بافتهاي غددي مانن

هاي خوني و عصددبي، نخام، مثانه و طحاو و سدداير رگ

متأسددفانه .  (1376برازنگان ) دنباشددوي مينفاهاي لبافت

با منشددأ مواد غذايي كننده هاي توليد بعضددي از شددركت

شدهدامي  ستاندارد تعيين  سود  بدون توجه به ا و براي 

 دراقدام به اضافه كردن بعضي از مواد غيرمجاز  ،بيشتر

هاي نمايند كه با استفاده از روشتوليدات غذايي خود مي

ده و رديابي آنها وجود هشناسي امکان مشامعموو بافت 

، 1387كاوسدددي ن اد و همکاران ، 1376)برازنگان  دارد

ي در اين بررسددي به مطالعه .(1381 نوردهر و همکاران

فت جاز موجودبا يدي در  هاي غيرم در همبرگرهاي تول

 پرداخته شده است. شرقي آذربايجان هايكارخانه
 

 هامواد و روش 

همبرگرهاي توليدي در  هاي غيرمجازجهت بررسي بافت

آذربايجان  هاي گوشدددتي اسدددتانهاي فراوردهكارخانه

منطقه تقسيم   54 به به طور تصادفي شهر تبري  شرقي،

 و از مندداطق مختلف نموندده برداري صدددورت گرفددت.

حل نهم مده، هاي نمو به طور ع پخش  مراك  برداري 

شيفراورده شتي، پروتئين فرو شهاي گو ها اپها، كافي 

در تهيه و جمع  بود. هاي شدددهر و سددداندوير فروشدددي

شد از تمآوري نمونه سعي  شهر با توزيع اها  مي مناطق 

  صورت گيرد.يکسان نمونه برداري 

برداري )اسددتاندارد ملي همبرگرها طبق اسددتاندارد نمونه

هاي گوشددت و فراورده 1379سدداو : 690ايران شددماره 

سط جعبه مخصوص ها سپس نمونه شدند.آن( تهيه  تو

حمل و نقل مواد غذايي و به همراه يخ به آزمايشدددگاه 

 1 شکلشدند. در آزمايشگاه مطابق  بافت شناسي منتقل

اكثر يک داز هر نمونه همبرگر سددده تکه بافت با ابعاد ح

متر از نواحي مرك ي و اطرافي برداشددته شددد. سددانتي

 10فرمالين  محلوو ثبوتي  هاي برداشته شده توسطتکه

سي  شنا شدند و به روش معمولي بافت  صد ثابت  با در

صعودي الکل اتيليک آب ستفاده از غلظت  شده و ا گيري 

 سددط دسددتگاه وپاسدداژ تو گيري ند. آبداده شدددپاسدداژ 

JUNG HISTOKINET 2000 Leica کن ي ن ک ت تو ا

صورت گرفت و  هاي پارافيني تهيه بلوكساخت آمريکا 

 JUN  چرخشددي ها توسددط ميکروتوم. از بلوكندشددد

HISTOCUT 820 Leica   7هاي برشآمريکا ساخت 

تهيه شدددد و مقاطع تهيه شدددده به روش  متري ميکرو

  .معمولي هماتوكسددديلين و ایوزين رنم آمي ي شددددند

سکوپ  ستفاده از ميکرو سي با ا شنا سپس مقاطع بافت 

 DP12نوري فلویورسددنت متصددل به دوربين اليمپو  

 بررسي و تصوير برداري شدند. 
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 شده منجمد خام همبرگرو نمونه برداري از  برش  نحوه -1شكل 

 

 و بحث نتايج

محصوالت گوشتي  از چندين ه ار ساو پيش گوشت و 

 شددده اسددتمي غذايي انسددان محسددوببه عنوان ماده 

هاي گوشدددتي (. واژه گوشددددت و فراورده2006 1)فينر

هاي حيواني نظير عضدددالت اي از بافتمعموالً به دسدددته

ضي از غدد و اندام سکلتي و بع د قلب، ها مانند زبان، كبا

هاي شددود. اين دسددته از بافتكليه، مغ  به كار برده مي

بوده هايي با ارزش غذايي مناسدددب حيواني معموالً بافت

جه انسددددان واقع شدددددهك نده  ني  مورد تو )پوتر و  ا

هايي هم وجود دارند 2005 2هوتکيس بافت (. يکسدددري از 

كه نه تنها ارزش غذايي نداشته بلکه ممکن است مصرف 

ه نمايد.  از اين آنها انسدددان را با مخاطرات جدي مواج

ها مي بافت ته  فت دسددد با فاوي،  هاي لن بافت يه،  توان از ر

تاني وغيره هداشدددتي و  پسددد به ب كه از نظر جن نام برد 

يه غذ ها ني  در بعضدددي اي منع شددددده وت از  فروش آن

و  )جاهد خانيکي باشددددكشدددورها مانند ايران ممنوم مي

ضي از مواد غذا1385 همکاران شأ دامي (. در بع يي با من

بندي و پخته شددده تهيه و عرضدده كه به صددورت بسددته

شاهدهمي شخيص و م نوم بافت  يشوند، به علت عدم ت

ستفاده،  معموالً كارخانه سود مورد ا هاي مربوطه براي 

ضافه ميب شتر بافتهاي ممنوعه را ا شف تقلبات  كنند.ي ك

                                                 
1 Feiner 

يه  جاز در ته هاي غيرم ندام فاده از ا با اسدددت باط  در ارت

سلووفراورده شاهده  شتي مثل همبرگر و م ها و هاي گو

بافتهاي مربوط در زير ميکروسدددکوپ يکي از مهمترين 

 باشد هاي هيستولوژيک مياياي به كار بردن آزمايشم 

 .(1381)ركني نوردهر و همکاران 

تهيدده شددددده از مقدداطع در مطددالعدده ميکروسدددکوپي 

بافتهاي عضدددالني  ،ديدهنهاي گوشدددتي حرارت فراورده

)صددداف و مخطط( و همبندي كه از لحاع تعيين كيفيت 

يل مي مل اصدددلي را تشدددک عا بل خوراكي دو  قا ند،  ده

سايي بوده و بافت كالژن،   خوني كامالً عروق خوني شنا

 . (1384)ركني نوردهر و همکاران  باشندمشهود مي

 هاي حيواني غيرمجاز عبارتند از: بافت

پستان، ريه، طحاو، مثانه، نخام،  مربوط بههاي بافت

هاي غضروفي، رگ و پي و پوست هاي غده اي، بافتبافت

هاي احشايي )استاندارد ملي ايران بيو گوشت كله و چر

 .(2303به شماره 

يرمجاز فوق غهاي ر اين بررسي به مطالعه وجود بافتد 

نهلا خا كار يدي  هاي تول تان ذكر در همبرگر هاي اسددد

آذربايجان شددرقي پرداخته شددد. براسددا  مشدداهدات 

حاصدددل از اين تحقيق، بافت غضدددروف  شدددفاف در 

ضروف  شد. بافت غ شاهده  همبرگرهاي مورد مطالعه م

2 Potter and Hotchkiss  
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ها  هاي كندروسدديتي كه در داخل الكونامعموالً از سددلوو

اي اين نوم شدددود. ماده زمينهاند تشدددکيل ميقرار گرفته

نم  كه در ر ها اسددددت  کان فت عني از گليکوزآمينوگلي با

شاهده مي  H&Eآمي ي  )جان  شودبه رنم آبي نيلي م

( با استفاده 1385جاهد خانيکي  ،1993كویيرا و همکاران 

شفاف را در  از رنم آمي ي تري كروم وجود غضروف 

اسددددت.  كددالبددا  هددا ي حرارات ديددده گ ارش كرده

هاي حاصل از مشاهده ي مقاطع  ميکروسکوپي بررسي

اين تحقيق نشدددان داد كه در همبرگرهاي مورد مطالعه 

شدددود. مي ان متفاوتي بافتهاي غيرمجاز مشددداهده مي

، بافت مشددداهده مي شدددود 3و  2همانطوريکه در شدددکل

 باشد.مشخص شده غضروف هيالين مي

كندريوم هاي شفاف و وضعيت پريوجود انوام غضروف

آنها )در هر دو طرف غضروف شفاف پريکندريوم 

مشاهده شد( در همبرگرهاي مورد مطالعه اين بررسي، 

 داللت بر اف ودن ناي به همبرگرها دارد.  

 

 
 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر  -2 شكل

 –Mشود.ماده زمينه اي بافت غضروفي كه به رنم ارغواني يا آبي نيلي مشاهده مي– A   محل قرار  ها كفضاهاي خالي با نام الكون

 .رنم آمي ي هماتوكسيلين و ایوزين باشند.گرفتن كندروسيتها مي
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 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر  -3 شكل

  A مقطع بافت شناسي غضروف هيالين .B  200ب رگ نمايي  آمي ي هماتوكسيلين و ایوزين.پري كندريوم غضروف هيالين. رنم 

 برابر.
 

هاي روتين بافت شناسي امکان با استفاده از روش

هاي  موجود در محصوالت غذايي بررسي كليه بافت

در  يگوشتهاي منظور از بافتگوشتي خام وجود دارد. 

ي بند هم واسکلتي  مخطط تعضالزير ميکروسکوپ، 

 عمل علت بهي عضالن بافت باشند.همراه آن مي

 به كه شده  ير و خرد ديتول طوو در وني اسيكاتر

ي با کروسکوپيم برش در پراكنده و  ير قطعات صورت

هاي عضالني قابل مشاهده تخطط موجود در سلوو

(. 1992 1)جان كویيرا و همکاران باشدتشخيص مي

بررسي مقاطع بافتي تهيه شده در اين تحقيق وجود بافت 

عضالني مخطط را در همبرگرها به اثبات رساند. به اين 

ه عضالت مخطط كلي دليل كه وي گي ميکروسکوپي

ان تشخيص و تماي  باشند، امکاسکلتي مشابه هم مي

 عضالت مخطط نواحي مختلف بدن از هم وجود ندارد.  

له گوشدددتوجود  بافت غير مجاز( ك  مشددداهده بارا  )

هاي ترشدددحي  حد جار ووا به ي م ي ب اق غددمربوط 

  .(1384)ركني نوردهر و همکاران اد د صيتشددختوان مي

شده از همبرگرهاي  سي تهيه  شنا شاهده مقاطع بافت  م

(، وجود غدد برون ري   4)شددکل  اين تحقيقمورد مطالعه 

ها ج و با ترشدد   موكو  را به اثبات رسدداند. اين بافت

بافت غيرمجاز در صدددنايع غذايي گوشدددتي محسدددوب 

شماره  شوندمي ستاندارد ملي ايران به  . (2303)مطابق ا

سلوو سي معموالً از  شحي غدد موكو هايي واحدهاي تر

س ستهيتوپالسم كف آلود همراه با  با  شده ه شيده  ي ك

شوند كه در غدد ب اقي زير زباني و در قاعده تشکيل مي

 شدددودتحت فکي مربوط به نشدددخواركننده گان يافت مي

(. اضددافه نمودن گوشددت )عضددالت( نواحي 2006 2)دلمن

به اين  غدد ب اقي  يک بودن  ها و ن د به همبرگر سدددر  

شحي مي ها،بافت تواند دليل احتمالي وجود واحد هاي تر

موكوسددي در همبرگرهاي مورد مطالعه باشددد. همچنين 

وجود بافت پوششي مکعبي ساده  )كه مي تواند مربوط 

مقاطع  ( در البالي5به مجاري غدد ب اقي باشددد( )شددکل 

عه اين  بررسدددي مي طال يدي بر مورد م تأي ند ني   توا

 استفاده از غدد ب اقي باشد.

                                                 
1 Junqueira et all  2 Delmann 
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 مقطع بافت شناسي از همبرگر -4 شكل

 B- ر.براب 400كسيلين و ایوزين، ب رگنمايي مقاطع بافت شناسي واحدهاي ترش  كننده موكوسي است. رنم آمي ي هماتو 

 

 
 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر -5 شكل

  –A مربوط به مجاري غدد بافت پوششي مکعبي ساده B-كسيلين و ایوزينبافت هم بندي متراكم نامنظم. رنم آمي ي هماتو. 

 

خوني از نوم متوسددط را  رگسددرخمجراي يک  6 شددکل

شان مي ساده ن سنم فرشي  دهد. بافت اندوتليوم از نوم 

سلوو صاف موجود در اليه انتيما همراه  ضالني  هاي ع

هاي از بافت باشد.يه مياني مؤيد وجود اين بافت ميال در

كه در نمونه عه در اين غيرمجازديگري  هاي مورد مطال

بررسي مشاهده شد، عروق خوني بود. وجود  لومني با 

ساده در طبقه  شي  سنگفر شي  ش شي از بافت پو ش پو

هاي عضالني صاف بافتي انتيما و ني  چندين اليه سلوو

ياني  يه م فت هاي ايني  گياز ودر ال با ته از  ها دسددد

 .(2006باشد )دلمن مي
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 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر -6 شكل

 -Aكسيلين و ایوزين)اندوتليوم( مربوط به عروق خوني از نوم سرخرگ متوسط. رنم آمي ي هماتو بافت پوششي سنگفرشي ساده. 

 

فت نامنظم و متراكم منظم  ني  با ندي متراكم  هاي همب

بافت ته  به مي ان زيادي  در ج و دسددد هايي بودند كه 

هاي مورد مطالعه مشدداهده مقاطع يافت شددناسددي نمونه

(. اين دسددته از بافتها معموالً از ارزش 7) شدددند شددکل

ه سدددختي پخته بعموالً غذايي كمي برخوردار  بوده  و م

ندي   .(1384)ركني و همکاران  شدددوندمي هاي همب بافت

متراكم نامنظم  را  به طور مثاو در اليه درم پوسددت، در 

بالي واحدهاي ير مخاط مثانه و ني  در الز -اليه پارين

فت همبندي توان مشاهده نمود. باترشحي غده پستان مي

باطمتراكم منظم را ني  مي هاي و زردپي هاتوان در ر

شاهده نمود ضالت  م  (1992)جان كویيرا و همکاران  ع

و بافتهاي غير زردپي و و رباطات ني  طبق استاندارد ج 

مطابق اسددتاندارد ملي ايران ) شددوندمجاز طبقه بندي مي

. نتايج اين بررسدددي مشددداهده مي ان (2303به شدددماره 

فت  با يادي  ندي متراكم منظم را در همبرگرز هاي همب

كه به صورت غيرمجاز به ساخت استان به اثبات رساند 

شده اند.  ضافه  شتي ا بافت هم همچنين اين محصوو گو

يه  نامنظم ني  در ال ندي متراكم  خاطپارين ب  و زير م

 شود.نه و اليه درم پوست مشاهده ميمثل مثا هايياندام

کل  يه شددددده 8در شددد يدي در  ته هاي تول از همبرگر

ستانكارخانه ضي هاي ا شرقي مقاطع عر از  آذربايجان 

سکلتي مشاهده مي شود. اين نوم بافت عضالت مخطط ا

فت با فاده در فراوردههج و  جاز مورد اسدددت هاي اي م

سوب مي شتي مح شت را به خود گو شود كه عنوان گو

   . (1384گيرد )ركني و همکاران مي
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 حاوي بافت همبندي متراكم منظم مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر -7 شكل

  A- نامنظم و در هم بر هم قرار مي گيرند هاي كالژن به صددورت كامالًها و رشددتهها و فيبروسدديتدر اين بافت فيروبالسددتA' .- 

ست. ن مبافت هم بندي متراك شتها منظم ا شخص بوده و ر ستيک درالين بافت به خوبي م سيتهاي كالژن و اال ها كه با وجود فيبرو 

 .كسيلين و ایوزينتأييد كننده اين نوم بافت است. رنم آمي ي هماتو ،هاي كالژن در يک جهت قرار مي گيرندرشته

 

 
 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر -8 شكل

  S.M.  (ربراب 400كسيلين و ایوزين، ب رگنمايي رنم آمي ي هماتو) دهداز عضالت مخطط اسکلتي را نشان ميمقطع عرضي. 

 

ستفاده را در همبرگرهاي  9 شکل بافتهاي گياهي مورد ا

رهاي گياهي كه بوجود فيب دهد.مورد مطالعه نشدددان مي

تواند به عنوان يک مي ند،اشددده توسددط پيکان مشددخص

 دليل جهت وجود بافت گياهي باشد. 
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 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر  -9 شكل

  –Bمقطع بافتي فيبرهاي گياهي. رنم آمي ي هماتوكسددديلين و نوك پيکان  دهد. شدددناسدددي بافتهاي گياهي را نشدددان مي مقطع بافت

 .ایوزين
 

هاي عضددالني صدداف را برش طولي از سددلوو 10 شددکل

شان مي صيهدهد، كه ن ستاندارد طبق تو سازمان ا هاي 

ز در ايران و جهددان بدده عنوان يددک بددافددت غير مجددا

)ركني و همکاران  شودهاي گوشتي محسوب ميفراورده

اطراف توان در تاً ميدعضدددالت صددداف را عم . (1384

اي بدن مانند مري، معده، رحم ، مثانه و...  هاي لولهاندام

 (. 2006)دلمن  مشاهده نمود

 

 
 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر  -10 شكل

 SM-   ،هماتوكسيلين و ایوزين، دهد. رنم آمي ي هاي عضالني صاف را نشان ميبرش طولي از سلوو مقطع بافت شناسي

 برابر. 400ب رگنمايي 
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فت تان با هده بارا  پسددد ني   و آني هالوبوو  مشددددا

شحي هاسلوو ساده يتر  هاآلویوو جدار در كه مکعبي 

)ركني ، به راحتي مي توان تشدددخيص داد اند گرفته قرار

بددا بددافددت  وجود مجدداري. (1384نوردهر و همکدداران 

توان  در البالي واحدهاي پوشددشددي مکعبي سدداده را مي

(. 2006)دلمن  ترشددحي غدد پسددتاني ني  مشدداهده نمود

سلوو جداري از نوم  هايمشاهده واحدهاي ترشحي  با 

خت و ني   يدي يکنوا ماده كلوی حاوي  مکعبي سدددداده  

ضي از مجاري ساده در بع شي مکعبي  ش اي با بافت پو

شده اين شکل  بررسي مقاطع تهيه  شان (، مي11) تواند ن

 دهنده استفاده از بافت پستاني در تهيه همبرگرها باشد.

 

 
 مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر  -11شكل 

-A در مرحله شدديرواري  مقطع بافت شددناسددي، واحدهاي ترشددحي غدد پسددتاني -Bهاي مکعبي جدار واحدهاي ترشددحي سددلووC- 

 .رنم آمي ي هماتوكسيلين و ایوزينواحد هاي ترشحي. ي كلویيدي داخل ماده

 

ي( نگار ،شکمبهمري نشخواركنندگان،  وميتلي اپي رو بر

 وجودي شاخپوششي سنگفرشي مطبق  بافت  ه ارال و

 نظر از)استوانه اي  ساده(  ردانيشپوششي  بافت .دارد

 نشخواركنندگان معده گريد قسمت سه باي ساختمان

-غدهي هاچالهي حاو ردانيشعالوه بر اين . است متفاوت

ي هالوومربوط  به غدد معدي بوده در ديواره آنها  س يا

 شوند.به وضوح ديده ميي اصل و، مرز نشين يموكوس

ي مکعبي هاسلووي حاوي اغدهي هاچالهي عيطب حالت در

. در مقاطع بافتي (2006)دلمن  هستند شکلي مثلثي گاه و

تهيه شده از همبرگرهاي استان آذربايجان شرقي مي ان 

زيادي بافت پوششي سنگفرشي مطبق كراتينه مشاهده 

(. اين نوم بافت به هير عنوان در بافتهاي 12)شکل  شد

مجاز توصيه شده توسط سازمان استاندارد ايران 

تواند شود. وجود اين نوم بافت پوششي ميمشاهده نمي

نشان دهنده استفاده از بافت هاي غير مجازي مانند مري، 

 شکمبه، نگاري و يا ه ارال و يا حتي  پوست  باشد. 

 يا زنبور النه صدددورته ب هاهير ي مربوط بههاآلویوو

 هم بافت را ها آلویوو جدار.  شونديم دهيد ي عسلكندو

 داخل كه آنجا از . است فتهگر فراي خوني ها رگ وي بند

  ˓دارد وجودي خالي فضدددا ها آلویوو و ها وويبرونشددد

 هنگددام  هيو بدده هددافراورده ديددتول نددديفرا ضدددمن

 و شدددده آن واردي اف ودن مختلف مواد ،وني اسددديكاتر
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ضاها ش شکلي ول ،ندينمايم پر راي خالي ف  هاوويبرون

ندينم رييتغ را فتي راحت به تواني م و ده  را هير با

کاران  داد صيتشدددخ در  . (1384)ركني نوردهر و هم

مقاطع بافتي تهيه شدددده از همبرگرها در اين بررسدددي، 

 هاي مربوط به ريه مشاهده نشد. بافت

 

 
 مقطع مقطع بافتي تهيه شده از همبرگر -12شكل 

هاي اليه سددلوو B-دهد.   محدوده اپيدرم را نشددان مي - Eباشددد.  ها بافت پوسددت قابل تشددخيص ميبرگردر اين مقطع بافتي از هم

 دهد كه از بافت همبندي متراكم نامنظم تشکيل شده است.محدوده درم را نشان مي D-اي است.  قاعده

 

 نتيجه گيري

به طور كلي نتايج اين تحقيق نشدددان داد كه متأسدددفانه  

توليد كنندگان همبرگر در اسدددتان آذربايجان شدددرقي 

اسدددتانداردهاي الزم و قانوني مربوط به اضدددافه كردن 

مجاز را هاي غيرهاي مجاز را رعايت نکرده و بافتبافت

ضافه مي صوالت خود ا نمايند كه اين نياز به دقت به مح

طلبد.هاي مربوطه را ميو نظارت بيشتر سازمان
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Abstract 

Standard of detection disallowed tissues in meat production prepared by national committee of 

technical commission of food and agricultural production standard in 10/6/1380. In this standard, 

tissues as mammary gland, lung, urinary bladder, cartilage, lymphoid tissues, vessels and nerves, 

skin, head muscles and visceral fat tissues were considered disallowed tissues and to consume these 

tissues in meat production was forbidden. In this research, usage of disallowed tissues was studied in 

hamburgers of East Azerbaijan meat production factories. Over one hundred hamburgers were 

collected from East Azerbaijan meat production factories and routine histological sections were 

prepared. This research results were showed which considerable amount of disallowed tissues as 

cartilage, bone, esophagus, skin and smooth muscle were used. Considerable amount of dense regular 

and irregular connective tissue were observed too. Dens regular connective tissue related to tendon 

and ligament and dens irregular connective tissue is observing between mammary gland lobules, 

lamina propria and tunica submucosa of tubular organs as urinary bladder, esophagus, vagina, cervix 

and dermis. Also high amount of plant tissue was observed in studied hamburgers. Generally ,this 

research results showed that meat production companies in East Azerbaijan added disallowed tissues 

in hamburgers without any limited and this problem request high consideration and inspection of 

legal authorities.  
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