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چکیده
امروزه بسیاری از مصرف کنندهها ،به دلیل اثرات جانبی نگهدارندههای شیمیایی نظیر سرطانزایی و ناقص الخلقهزایی
متقاضی استفاده از جایگزینهای طبیعی آنها میباشند .این مطالعه به منظورمعرفی یک محصول جدید که حاصل غوطه
وری گوشت سینهی مرغ در آب انار و کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی بود ،انجام شد .تیمارهای بررسی حاضر
شامل :کنترل ،نمونههای حاوی آب انار ،نمونههای حاوی کیتوزان ،نمونههای حاوی آب انار و کیتوزان ،نمونههای حاوی
آب انار و کیتوزان غنی شده با اسانس  ،%1نمونههای حاوی آب انار و کیتوزان غنی شده با اسانس  %2بودند .نمونهها در
دمای -18 ± °1Cبه مدت  6ماه نگهداری و در ماههای  4 ،2 ،0و  6از لحاظ میکروبی بررسی شدند .تمامی تیمارها تا ماه
دوم بهطور معنیداری ( )P<0/05جمعیت باکتریهای مزوفیل هوازی ،گونههای سودوموناس ،باکتریهای اسیدالکتیک
( ،)LABانتروباکتریاسه ،باکتریهای سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دادند .هم چنین
پوششدهی توسط کیتوزان غنی شده بااسانس بهطور معنیداری ( )P< 0/05این اثرات را بهبود بخشید .همچنین نتایج
ثابت کرد که نگهداری در شرایط انجماد ،از ماه چهارم به بعد منجر به نابودی و زوال ترکیبات بیواکتیو آب انار و از
دست رفتن خواص ضدمیکروبی آن گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که شرایط انجماد( )-1±18°Cخواص
ضدمیکروبی آب انار را از بین میبرد.
واژگان کلیدی :آب انار ،اثرات ضدمیکروبی ،شرایط انجماد
مقدمه

ماندگاری گوشت را افزایش دهد (وایتیاناتان و همکاران

گوشت تازه مرغ به دلیل رشد عوامل میکروبی بسیار

 .)2011انجماد یکی از مهمترین روشهای نگهداری

مستعد فساد میباشد .مقدار باالی پروتئین و رطوبت

گوشت و محصوالت گوشتی در مقایسه با سایر روش-

گوشت ،فساد میکروبی آن را تقویت میکند .کاهش رشد

ها میباشد که منجر به ایجاد حداقل تغییرات کیفی در

میکروبی در طول نگهداری در انبار میتواند مدت

طول ذخیرهی طوالنیمدت در مواد غذایی میگردد
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(سبرانک  .)1982امروزه نگهدارندههای شیمیایی نیز به

گلوکوزید 3 ،و– 5دی گلوکوزید دلفینیدین ،سیانیدین و

منظور پیشگیری از رشد میکروبی در گوشت و

پالر گونیدین) ،االژیک اسید ،پونیکالین ،پدونکوالژین و

محصوالت گوشتی به کار میروند .اما به دلیل اثرات

انواع فالوانولها نیز به ایجاد این اثرات بسیار کمک

جانبی بیشمار این ترکیبات ،رویکرد جدید صنایع

نموده است .آنتوسیانینهای میوهی انار ترکیبات

غذایی به استفاده از نگهدارندههای طبیعی میباشد

حساس به اکسیداسیون بوده که توسط واکنشهای

(جییاتراکو و ساوایدیس  .)2012فرآیند اسیدی کردن با

تحلیل برنده و مخرب بیشماری که در طول مدت انبار

استفاده از اسیدهای آلی و آب میوههای اسیدی طبیعی

و فرآوری آنها رخ میدهند ،کاهش مییابند .کیتوزان

نظیر آب انار و آب لیمو ،روشی است که امروزه بهطور

یک پلی ساکارید کاتیونی با وزن مولکولی باال که توسط

گسترده در فرآوری غذاها به منظور افزایش مدت

داستیله شدن کیتین تولید میشود ،بهطور گستردهای

ماندگاری آنها به کار میرود (ویجایاکومار و ولف-

در حفاظت از ترکیبات فنولی برخی میوهها نظیر انار،

هال 2002؛ سنگان و کاراپینار  .)2004انار1از خانوادهی

لیتچی (نوعی میوهی چینی) ،توت فرنگی و تمشک به کار

پونیکاسه یک میوهی تجاری بوده که بهطور گستردهای

رفته است ،این امر به دلیل ویژگیهای بینظیر آن در

در آسیا ،افریقای شمالی ،مدیترانه و خاورمیانه کشت

تشکیل پوشش و فیلم و نیز خصوصیات ضد میکروبی

میشود ،از طرفی محصوالت حاصل از آب انار یکی از

و ویژگیهای بیوشیمیایی آن میباشد (لین و چاو

مشهورترین طعم دهندهها در انواع محصوالت غذایی

 .)2001اخیر ًا این ویژگیهای کیتوزان توسط الحاق

نظیر مرغ ،ماهی ،ساالدها و دسرها در ایران و ترکیه

روغنهای ضروری (اسانسها) به درون آن بهبود یافته

میباشد (کارابییکلی و کیسال  .)2012انار در طب سنتی

است .گیاه آویشن

شیرازی22

برای درمان انواع عفونتهای میکروبی به کار رفته است

نعناعیان ،یک گیاه دارویی است که بهطور گستردهای در

و در حقیقت ویژگیهای ضد میکروبی انار ،امروزه با

نواحی گرمسیری ایران ،پاکستان و افغانستان رشد می-

عصارههای انار،

کند .روغن ضروری این گیاه حاوی مقادیر زیادی از

اثرات آنتاگونیستی علیه تمام انواع میکروارگانیسمهای

ترکیبات فنولی است که دارای خواص ضد باکتریایی،

مسئول عفونتهای سیستم ادراری نشان دادهاند.

ضد قارچی و ضد اکسیداسیونی میباشند .بهطور کلی

عصارهی متانولی انار فعالیت وسیعالطیفی علیه 159

استفاده از روغنهای ضروری برای نگهداری غذاها

سوش باکتریهای با مقاومت چند دارویی جدا شده از

اغلب به دلیل عطر و رایحهی شدید و نیز سمیت آنها

ادرار بیماران با سن و جنس متفاوت که عفونت ادراری

محدود گشته است .یک راهکار برای کاهش مقادیر آنها

داشتند از خود نشان داده است .فعالیت ضد قارچی

با حفظ اثراتشان در مواد غذایی ،تلفیق این ترکیبات به

پونیکاالژین علیه انواع کاندیداها گزارش شده است .به

درون انواع پوششهای خوراکی میباشد (پترو و

عالوه فعالیت ضد تریکوموناسی آب میوهی انار نیز در

همکاران  .)2012بنابراین هدف از این تحقیق ،معرفی و

گروهی از  20زن و نیز در شرایط آزمایشگاهی در

ارزیابی مدت ماندگاری محصولی جدید ،که در نتیجهی

موشهای مقاوم به مترونیدازول مشاهده گردید .ترکیب

غوطهوری گوشت سینهی مرغ در آب میوهی انار و

ضد میکروب اصلی در انار را االژیتانین به ویژه

حفاظت آن توسط پوشش خوراکی کیتوزان حاوی

پونیکاالژین معرفی کردهاند (دالگلی و همکاران .) 2010

اسانس آویشن شیرازی حاصل گشته و تحت شرایط

سطح باالی ترکیبات فنولی نظیر آنتوسیانین ها ( -3

انجماد ( )-1±18°Cنگهداری شده ،میباشد.

نتایج امیدبخشی مطالعه میگردد.

1- Punica granatum L.

متعلق به خانوادهی

2- Zataria multiflora Boiss
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مواد و روشها

طیور شهرستان ارومیه خریداری گردید و پس از قطعه-

آماده سازی آب آنار

بندی مناسب (قطعاتی با قطار تقریاب  3-4ساانتیمتر و

انار تازه واریته رباب نیریز از یک باغ تجااری در نیریاز

وزن  70تااا  100گاارم) بااا رعایاات شاارایط بهداشااتی

شیراز واقع در استان فارس هنگام فصل برداشت ،تهیاه

(اسااتفاده از وسااایل کااامالً اسااتریل) ،نمونااهها باهطااور

گردید و بعد از شستشو به  4قسمت تقسیم شاد .داناهها

تصادفی به شاش گاروه تقسایم شادند و پاس از بساته

به صورت دستی جدا شدند و سپس توسط یک میکسار

بندی (در پوشش  Top Wrapنفوذپاذیر باه اکسایژن باا

آب آنها گرفتاه شاد .آب اناار حاصاله بعاد از عباور از

ضخامت  12میکرون ساخت کارهی جناوبی) ،در داخال

فیلترهای  0/22میکرونی ،به صاورت تاازه بارای انجاام

یخچال قابال حمال و در دماای 4  1°Cباه آزمایشاگاه

آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.

حمل شدند .الزم به ذکر است که در هار بساته باهطاور

آمادهسازی اسانس آویشن شیرازی

متوسط حدود  1800گرم نمونه قرار داده شده بود.

به میزان الزم بخشهای هاوایی گیااه آویشان شایرازی

تهیههی محلهو کیتهوزان حهاوی غل تههای متتله

خشک از اساتان شایراز خریاداری و پاس از شناساایی

اسانس

گونه و جنس آن در انجمن گیاهان دارویی واقع در کرج،

محلااول  2درصااد کیتااوزان بااا وزن مولکااولی متوسااط

ایران (با شماره هرباریوم  ) 21-13اساانس روغنای آن

(سیگما-آلدریچ) ،درون اسید استیک  1درصد تهیه شد.

بااه روش تقطیاار بااا آب1توسااط دسااتگاه کلااونجر تهیااه

سپس به آن به اندازهی  0/75درصد گلیسرول به عنوان

گردید .اسانس حاصل به رنگ متمایال باه زرد باا باوی

پالستی سایزر اضافه گردید .در مورد تیمارهایی کاه در

منحصاار بااه فاارد گیاااه ،بااا سااولفات ساادیم آنهیاادروز،

آنها اسانس به کار میرفت ،به منظور پخاش یکنواخات

آبگیری و از فیلترهاای  0/22میکرونای عباور داده و تاا

و کامل اسانس در محلول کیتوزان ،ابتدا اساانس ماورد

زمان اساتفاده ،در شیشاههای مخصاوص در دار تیاره

نظر با توئین  80مخلوط شد و سپس به محلول کیتوزان

رنگ ،در  4 °Cنگهداری شد.

عااالوه گردیااد .پااس محلااول نهااایی کیتااوزان در مااورد

شناسایی ترکیبات شیمایی اسانس روغنی

تیمارهای دارای اساانس ،حااوی  2درصاد کیتاوزان1 ،

جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی روغن فرار گیاه ،از

درصد اسید استیک 0/75 ،درصد گلیسرول 0/2 ،درصاد

دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج

توئین  1 ، 80و  2درصد اسانس باود (پتارو و همکااران

جرمی 24استفاده گردید .دستگاه گاز کروماتوگرافی از

.)2012

نوع  Hewlet Packard 6890Nبا ستون  HP-5MSبود.

غوطهوری و پوششدار کردن نمونههای گوشت

طیف نگار جرمی مدل  Hewlet Packard 5973Nمورد

در مورد تیمار آب انار و کیتوزان ،ابتدا نمونههای ماورد

استفاده قرار گرفت .شناسایی طیفها به کمک شاخص

نظاار درون آب انااار فاارو داده میشااد و بعااد از خشااک

بازداری آنها و مقایسه آن با شاخصهای موجود در

شدن ،درون محلول کیتوزان قرار میگرفت .مادت زماان

برنامه کتابخانه نرم افزاری صورت پذیرفت.

غوطهوری در مورد تماامی تیمارهاا  1/5دقیقاه در نظار

آماده کردن نمونههای گوشت

گرفته شد .بعد از غوطاهوری ،نموناهها درون بساتههای

گوشت سینهی مرغ نژاد راس به مقدار الزم و حادود دو

پالستیکی بستهبندی شده و در فریزر با دمای -18°Cبه

ساعت بعد از کشتار ،از یکای از کشاتارگاههای صانعتی

مدت  6ماه نگهداری گردید و در ماه های  4 ،2 ،0و  6از
لحاظ میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتناد (تیاتس و ور

3- Hydrodistillation
4- Gas Chromatography-Mass Spectrometers

.)2008
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تیمارهای مورد مطالعه ،شامل :گروه اول) تیمار نمونه با

 -5کشت و شمارش باکتریهای سرمادوست باه روش

آب مقطر استریل) ،(Cگروه دوم) تیمار نمونه با آب انار

کشت سطحی استاندارد در محیط ( PCAگرمخانهگذاری

) ،(PJگروه سوم) تیمار نمونه با کیتاوزان ) ،(CHگاروه

در  7ْ Cبه مدت  10روز)

چهارم) تیماار نموناه باا آب اناار و کیتاوزان )،(PJ-CH

 -6کشاات و شاامارش کپااک ا مخماار بااه روش کشاات

گروه پنجم) تیمار نمونه با آب انار ،کیتوزان و اسانس 1

سطحی استاندارد در محیط (610RBCAگرمخاناهگاذاری

درصد ) ،(PJ-CH-Z 1%گروه ششم) تیمار نمونه با آب

در  25ْ Cبه مدت  3-5روز در تاریکی) (پترو و همکاران

انار ،کیتوزان و اسانس  2درصد ).(PJ-CH-Z 2%

.)2012

آزمایشهای میکروبی

تجزیه و تحلیل آماری

مقدار  25گرم نمونه به همراه  225میلیلیتر آب پپتونهی

برای انجام آزمایشات مختلف ،ساه نموناه مجازا از هار

 0/1درصااد را داخاال کیسااهی مخصااوص اسااتومکر

بسته به ازای هر مرحلاه آزماایش ماورد بررسای قارار

مخلوط کارده و در اساتومکر باا  200دور در دقیقاه باه

گرفت (آزمایشات در کلیهی مراحل در سه تکارار انجاام

مدت  60ثانیه هموژن گردید .سپس رقتهاای بعادی در

شد) و آنالیز آماری دادهها با استفاده از آنالیز واریانس

لولههای حاوی آب پپتونهی  0/1درصاد تهیاه شاد و در

یکطرفه و نرم افزار  (IBM spss statistics 21) SPSSو

پلیتهای حاوی محیط کشت ،کشت داده شد .آزمایشات

مقایسهی میانگینها با آزمون توکی7انجام شد و مقاادیر

میکروبی انجام گرفته شامل:

 P < 0/05معنیدار در نظر گرفته شد .ضامناً دادههاا در

 )1کشاات و شاامارش باکتریهااای مزوفیاال هااوازی بااه

جداول و اشکال به صورت میانگین  انحراف استاندارد

روش کشت سطحی استاندارد در پلیتهای حاوی محیط

) (SDدر نظر گرفته شد.

پلیت کانت آگار )(15 (PCAگرمخانهگذاری  24سااعت در
.)37ْ C

نتایج و بحث

 )2کشت و شمارش باکتریهای سودوموناس باه روش

ترکیب شیمیایی ZEO

کشااات ساااطحی اساااتاندارد باااا اساااتفاده از محااایط

 43ترکیب که در مجموع  99/37درصد از کل اساانس را

سودوموناس آگاربیس26حاوی (37CFCگرمخاناهگاذاری

تشکیل میدهد ،در جریان آناالیز یافات شاد (جادول .)1

 2روز در )20ْ C

ترکیبات اصلی شامل کارواکرول  59/17درصد ،لینالول

 )3کشت و شمارش باکتریهاای اسایدالکتیک باه روش

 23/67درصااد ،تاارنسااا کاااریوفیلن  3/07درصااد و

کشت ساطحی اساتاندارد باا اساتفاده از محایط

48MRS

کارواکرول میتل اتار  2/44درصاد بودناد .نتاایج آناالیز

(گرمخانهگذاری  48ساعت در) 35 °C

ترکیبات  ZEOتوسط  GC-MSبا نتایج دیگر محققان که

 )4کشاااات و شاااامارش باااااکتریهااااای خااااانوادهی

نشان داده بودند کارواکرول ترکیاب اصالی  ZEOباوده

انتروباکتریاسه باه روش کشات ساطحی اساتاندارد باا

انطباق داشت (کردسردوئی و همکاران  .)2013همچناین

استفاده از محیط (59VRBGگرمخاناهگاذاری  24سااعت

مقادیر این ترکیبات میتواناد باه سابب فصال برداشات،

در .)37ْ C

سن گیااه ،ناوع خااآ ،آب و هاوا ،موقعیات جغرافیاایی،
نحوهی خشک کردن و نحوهی استخراج متفااوت باشاد
5- Plate Count Agar
6- Pseudomonas Agar Base
7- Cetrimide Fusidin Cephaloridine
8- de Man Rogosa Sharp agar
9- Violet Red Bile Glucose agar

(گولسین .)2007
10- Rose Bengal Chloramphenicol Selective agar

اثرات ضدمیکروبي آب انار با کیتوزان حاوي اسانس آویشن شیرازي بر گوشت مرغ منجمد
جدو  -1ترکیبات شیمیایی تشکیل دهندهی اسانس
آویشن شیرازی
ترکیبات
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ارزیابیهای میکروبی
تغییاارات در جمعیاات باااکتریهااای هااوازی مزوفیاال،

درصد)(%

شاخص
بازداری

ساااودوموناس ،باکتریهاااای اساااید الکتیاااک )،(LAB

2ای هگزانال

0/06

858

انتروباکتریاسه ،سایکروترفها و کپک ا مخمر در شاکل

آلفا-پینن

0/24

933

بتا-پینن

0/04

980

) 1 (a-fتحت شرایط انجماد نشاان داده شاده اسات .باه

اکتن-3-ال

0/05

985

طاور کلاای سارمای  ، -18°Cدر طاول  6ماااه نگهااداری

-3اکتانون

0/26

991

-3اکتانول

0/11

1002

منجر به کاهش تعداد باکتریهای مزوفیل هاوازی (،1 )a

آلفا-ترپینن

0/15

1020

باکتریهااااااای اساااااایدالکتیک ( ،1 (cخااااااانوادهی

پارا-سیمن

0/48

1029

1و-8سینئول

0/32

1036

انتروباکتریاسااه ) ،1 (dکپااک ا مخماار( 1 (fو بااه مقاادار

اسیمن

0/05

1049

کمتااااار گوناااااههای ساااااودوموناس ) 1 )bگردیاااااد.

گاما-ترپینن

0/47

1062

لینالول اکسید(ترنس)

0/40

1075

سایکروترفها ( 1 )eتنها گروهی بودند که در این درجه

آلفا-ترپینولن

0/06

1089

حرارت در طول  6ماه افزایش یافتند .نماودار ( 1 )a-fتاا

لینالول اکسید (سیس)

0/3

1091

لینالول

23/67

1109

ماه دوم اثر معنیداری ( (P <0/05از تیمارها )،CH ، PJ

هوترینول

0/84

1111

 PJ + CH + Z 1%،PJ+CHو  )PJ + CH + Z %2را بار

-3اکتانول استات

0/13

1122

منتاتریئن (1و3و)8

0/18

1136

میزان باکتریهاای هاوازی مزوفیال ،ساودوموناسهاا،

بورنئول

0/24

1182

باکتریهای اساید الکتیاک ،خاانوادهی انتروباکتریاساه،

ترپینن-4-ال

0/54

1189

آلفا-ترپینول

1/17

1205

دی هیدروکاروون (سیس)

0/19

1211

2و-6دی متیل3-و5و-7اکتاتری ان-2-ال-ای-ای

0/16

1219

خاصاایت ضاادباکتریایی تیمارهااا در تمااام گروههااای

تیمول متیل اتر

0/30

1236

میکروبی به اینصورت بود که بیشاترین تعاداد بااکتری

کارواکرول متیل اتر

2/44

1246

لینالیل استات

0/92

1254

به ترتیب در گروه کنتارلPJ-CH-1% ،PJ-CH ،CH ،PJ ،

ژرانیول

0/12

1261

 Zو  PJ-CH–Z %2یافت شد .به عبارتی قویترین تیماار

تیمول

0/06

1293

کارواکرول

59/17

1304

علیه این گروهها  PJ-CH–Z %2و ضعیفترین به غیر از

المن (دلتا)

0/09

1335

کنترل  PJبودند .نکته جالب توجه در مورد ایان تیمارهاا

نریل استات

0/07

1363

کارواکریل استات

0/16

1373

آن است که از ماه چهارم به بعد افزایش قابل توجهی در

ژرانیل استات

0/11

1383

مورد جمعیت باکتریهای تیمار  PJدر تمامی گروههاای

ترنس-کاریوفیلن

3/07

1426

آرومادندرن

0/48

1445

میکروباای مشاااهده گردیااد ،بااه گونااهای کااه تعااداد

آلفا-هومولن

0/15

1463

باکتریهای این گروه با کنترل تفاوت معنایداری (0/05

آرومادندرن (آلو)

0/07

1467

کیورکیومن(آر)

0/06

1487

وریدیفلورن

0/40

1498

بایسیکلوجرماکرن

0/26

1503

بتا-سیسکویی فالندرن

0/07

1530

گردید .به گونهای که در تمام گروههاای باکتریاایی ،ایان

اسپاتولنول

0/69

1589

دو تیمااار تفاااوت معناایداری ( (P< 0/05بااا یکاادیگر

کاریوفیلن اکسید

0/57

1594

جمع کل

99/37

-

سایکروتروفها و کپاک-مخمار نشاان میدهاد .الگاوی

< (Pنداشتند .همچنین اثر ضد باکتریایی تیمارهاای CH

و  CH – PJنیز از مااه چهاارم باه بعاد مشاابه یکادیگر

نداشتند .جمعیت گروههاای میکروبای هاوازی مزوفیال،
انتروباکتریاسه ،باکتریهای اسید الکتیک ،کپاک -مخمار
و بااه مقاادار کمتاار ،گونااههای سااودوموناس در جریااان
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بازرگاني گیالني ،تاجیک و ...

نگهااداری نمونااههای گوشاات ماارغ در دمااای -°18Cدر
طول  6ماه رو به کاهش رفت .اما ساایکروتروفها تنهاا
گروهی بودند که در این بین افزایش اندکی یافتند .نتاایج
مطالعهی ما با یافتههای دیگار محققاین مطابقات داشات
(آبناالگان و همکاران  .)2014عملکرد ضادمیکروبای آب
انار تا ماه دوم ،مرباوط باه ترکیباات موجاود در آن باه
ویااژه تانینهااای فشاارده و فنولهااای رسااوب دهناادهی
پروتئینها میباشد .فنولهای آب انار توسط باند شادن
بااه پروتئینهااا یااا ممانعاات آنزیماای از رشااد میکروباای
جلوگیری میکنند (داهاام و همکااران  .)2010گزارشاات

شکل  -a-1میانگین تعداد باکتریهای مزوفیل در
تیمارهای متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای
-1±18 °C

مشابهی در ماورد اساتفاده از ماواد فناولی موجاود در
عصارهی دانهی انگور و ساقهی کاج در ممانعت از رشد

امروزه ،گونههای ساودوموناس یکای از اجازای اصالی

مزوفیلهای هاوازی در گوشات چارخ کاردهی گوسااله

میکروفلااورای فساااد گوشاات ماارغ معرفاای شاادهاند .در

وجود دارد (آن و همکاران  .)2007استفاده از کتیاوزان،

مطالعااهی حاضاار ،نمونااههای حاااوی  ،ZEOمااثثرترین

به ویژه کتیوزان غنای شاده باا  ZEOباه هماراه  PJاثار

تیمار در ممانعت از رشد گونههای سودوموناس معرفی

ضدمیکروبی را طاوالنیتر کارد .بناابراین در مطالعاهی

شدند که احتماالً به علت عملکرد ترکیبای ضاد میکروبای

حاضر ،تیماار  PJ – CH – Z %2ماثثرترین تیماار علیاه

 CH ،PJو  ZEOمیباشد .یافتههای ماا در توافاق نتاایج

تمام گروههای میکروبی بررسی شده تاا مااه دوم باود.

گزارش شده دربارهی گوشت مرغی بود که با کتیاوزان

این نتیجه میتواناد مرباوط باه اثار ترکیبای ماواد ضاد

حاوی اسانس پونه تیمار شده باود (جییااتراکو و سااوا

میکروبی به کار رفته در مورد تیمارها باشد ،کاه منجار

یدیس .)2012

به ممانعت از رشد میکروارگانیسمهای فساد گرم مثبات
و گرم منفای شاده اسات .در ماورد اثار ضاد میکروبای
کتیااوزان ،گفتااه شااده کااه ایاان ماااده از طریااق تغییاار
نفوذپااذیری غشااای سیتوپالساامی منجاار بااه نشاات
الکترولیتها و مواد پروتئینای از سیتوپالسام باه خاارج
ساالول شااده و در نهایاات باعااو ماار ساالول میشااود
(پراشاانت و تاراناتاان  .)2007در ماورد مکانیسام ضاد
میکروباای روغنهااای ضااروری از جملااه  ZEOگاازارش
شده کاه ایان ماواد از طریاق ایجااد اخاتالل در غشاای
سیتوپالسااامی ،نیااارو محرکاااه پروتاااونی 1،13جریاااان
الکترونها ،انتقال فعال و انعقاد محتویات سلول ،اثر ضد
میکروبی خود را اعمال میکنند (بارت .)2004

13- Proton Motive Force

شکل  -b-1میانگین تعداد باکتریهای سودوموناس در
تیمارهای متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای
-1±18 °C
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اثرات ضدمیکروبي آب انار با کیتوزان حاوي اسانس آویشن شیرازي بر گوشت مرغ منجمد

باکتریهاااای اساااید الکتیاااک ،باکتریهاااای بیهاااوازی

سینهی مرغ تحت شارایط یخچاال شاده اسات (پتارو و

اختیاری باوده و باه عناوان ع اوی از فلاور میکروبای

همکاران .)2012

گوشات ماارغ شاناخته شاادهاند .اثاار قاویتاار تیمارهاای
ترکیبی در مورد این باکتریهاا نیاز صاادق باود کاه در
توافق با نتایج گزارش شده دربارهی اساتفادهی ترکیبای
اسانس رزمااری و کتیاوزان بار سوسایسهای تاازهی
خوآ باود کاه منجار باه کااهش  2سایکل لگااریتمی از
جمعیاااات باکتریهااااای  LABگردیااااد (جییاااااتراکو و
ساوایدیس .)2012

شکل - d-1میانگین تعداد انتروباکتریاسهها در تیمارهای
متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای -1±18 °C

باکتریهااای سااایکروتروف گاارم منفاای114گااروه اصاالی
میکروارگانیسمهای عامل فساد گوشات تاازهای هساتند
که به صورت هوازی در درجه حرارت یخچال نگهاداری
شده است (سالم و همکاران  .)2011مطابق یافتههای ما،
شکل - c-1میانگین تعداد باکتریهای اسید الکتیک در
تیمارهای متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای
-1±18 °C

وایتیاناتااان و همکاااران ( )2011گاازارش کردنااد کااه
فنولهااای آب انااار ،باکتریهااای سااایکروتروف را در
گوشت سینهی مرغ غیرفعال نمودند.

بااه طااور کلاای ،انتروباکتریاسااه بااه عنااوان گروهاای از
باکتریهای بیهوازی اختیاری قسمت عظیمی از میکارو
فلااورای گوشاات ماارغ را تشااکیل میدهنااد .در توافااق
یافتههای ما در مورد اثر  PJعلیه انتروباکتریاسه ،ساالم
و همکاران ( ،)2011داهام و همکااران ( )2010اثار ضاد
باکتریایی  PJرا علیه خانوادهی انتروباکتریاسه باهویاژه
اِکااالی گاازارش کردنااد .همچنااین ،آنهااا اثاار ترکیباای
کتیاااوزان باااا ساااولفیت را بااار ایااان بااااکتریهاااا در
سوسیسهای تازهی خوآ نیز گازارش نمودناد .اخیاراً،
گاازارش شااده کااه  ZEOمنجاار بااه کاااهش جمعیاات

شکل - e-1میانگین تعداد باکتریهای سرمادوست در
تیمارهای متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای
-1±18 °C

باکتریهااای خااانوادهی انتروباکتریاسااه در فیلااههای
14- Gram-negative Psychrotrophic Bacteria

بازرگاني گیالني ،تاجیک و ...
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گزارش شده کاه از جملاه عوامال دخیال در امار فسااد

نتایج میرسعیدقاضی و همکاران ( )2011که اثر انجمااد

گوشاات ماارغ ،کپااکهااا و مخمرهااا هسااتند ،در توافااق

با درجه حرارت  -25°Cرا به مدت  20روز بار آب اناار

یافتههای ما ،فعالیت ضد قارچی  PJعلیاه اناواع متفااوت

بررسی کردند ،مطابقت داشت .آنهاا گازارش کردناد کاه

کپکها و مخمرها گزارش شده است (داهاام و همکااران

محتوای آنتوسیانین تام و محتوای فنول تام آب انار بعد

2010؛ سالم و همکاران .)2011

از  20روز نگهااداری در -25 °Cبااه ترتیااب تااا  11و 29
درصد کاهش یافت .فعالیت آنتیاکسیدانی آب اناار علیاه
رادیکال 15 DPPHنیز در این مطالعه بعد از  20روز باه
نصف میزان اولیهی خاود رساید .همچناین انادازهگیری
پاانج آنتوساایانین اصاالی آب انااار بااه روش LC-MS1

16نشان داد که پِالرگونیدین  3و  -5دی گلوکوزیاد بایش
تاارین کاااهش را نشااان داده اساات .عااالوه باار ایاان
اندازهگیری االژیک اسید با روش  LC-MSنیز کاهش 15
درصاادی بعااد از  20روز نگهااداری در دمااای -25°Cرا
آشااکار کاارد .نتااایج بررساایهای میکروبیولااوژیکی در
شکل  -f-1میانگین تعداد کپک و متمر در تیمارهای
متتل

گوشت مرغ طی زمان نگهداری در دمای -1±18 °C

مشابه شدن تعداد جمعیت میکروبی گروههاای کنتارل و
 PJدر ماه چهارم و نیاز معنایدار نباودن تفااوت تعاداد
باکتریهای دو گروه  CHو  PJ – CHرا میتوان به علت
غیرفعال شدن ترکیبات ضادمیکروبی  PJاز مااه چهاارم
به بعد دانست .از آنجایی کاه اثارات ضاد میکروبای آب
انار به وجود ترکیبات فناولی باهویاژه آنتوسایانینها و
تانینها نسبت داده شده ،بنابراین میتوان مدعی شد کاه
در درجه حرارتهای انجماد این ترکیبات فعالیت خود را
از دساات میدهنااد (لاای و کااوتس 1999؛ کااورتس و
همکاران 2005؛ پویانا و همکاران 2010؛ میرسعیدقاضی
و همکاران  .)2011به همین علات در مااه چهاارم ،رشاد
میکروبی نموناههای تیماار  PJباا گاروه کنتارل تفااوت
معنیداری ( )P<0/05نکارده و ضامناً گروههاای  CHو
 CH-PJنیز اثر مشابهی از خود نشان دادهاند .چاون باه

مطالعهی حاضر نشان داد که آب انار میتواند به عنوان
یک عامل ضد میکاروب قاوی در حفاظات از غاذا ماورد
استفاده قارار بگیارد ،همچناین نتاایج ماا نشاان داد کاه
کتیوزان به عنوان یک پوشش خاوراکی میتواناد اثارات
ضد میکروبی آب انار را در غذا بهبود ببخشد .از طرفای
مشخص شد که کتیوزان غنی شاده باا  ZEOدر انجاام
این امر تواناتر است .هم چنین مشخص شد که نگهداری
در شااارایط انجمااااد ( )-1±18°Cمااای تواناااد اثااارات
ضدمیکروبی آب انار را به شدت کاهش دهد.
نتیجهگیری
از این مطالعه نتیجهگیری میشود که اوالً آب انار دارای
خواص ضد میکروبی علیه اناواع عوامال فسااد گوشات
سااینه ماارغ بااوده و ثانی ااً شاارایط انجماااد ()-±18 1°C
خواص ضدمیکروبی آن را بر خاالف کیتاوزان و ZEO
ازبین میبرد.

علت غیرفعال شدن ترکیبات آب انار در این گروهها تنها
کتیوزان اثرات ضاد میکروبای خاود را علیاه گروههاای
باکتریایی مورد مطالعه القا نموده است .نتایج حاصله باا

15- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
16- Liquid chromatography mass spectrometry
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بااوعلیسااینا میساار گردیااد کااه باادین وساایله تشااکر و

تشکر و قدردانی

.قدردانی از آن به عمل میآید

انجام ایان تحقیاق باا مسااعدت دانشاکدهی دامپزشاکی
دانشگاه ارومیاه و دانشاکدهی پیرادامپزشاکی دانشاگاه
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Abstract
Nowadays, consumers are applicant to usage of natural replacements causing to side effects of
synthetic preservatives such as carcinogenicity and teratogenicity. This experiment was carried out
to introduce a new product resulting from dipping of chicken breast meat in pomegranate fruit juice
and chitosan coating enriched with Zataria multiflora Boiss essential oil. Treatments of the present
study were the following: control, samples containing pomegranate juice, samples containing
chitosan, samples containing pomegranate juice and chitosan, samples containing pomegranate
juice and chitosan enriched with essence 1%, samples containing pomegranate juice and chitosan
enriched with essence 2%. The samples were stored at -18±1°C for 6 months and microbial
analyzed at 0, 2, 4 and 6 months. Population of mesophilic total plate counts, Pseudomonas spp.,
lactic acid bacteria (LAB), Enterobacteriaceae, Psychrotrophic bacteria and yeasts-molds were
significantly (P<0.05) lower in all of treatments than control until second months of storage. Also
chitosan coating enriched with essence significantly (P<0.05) improved all of these effects.
Furthermore, the results indicated that the frozen storage deteriorated bioactive compounds of
pomegranate fruit juice and therefore dis appeared its antimicrobial effects after fourth months. The
results of this study showed that the freezing storage (-18±1°C) can be destroyed the antimicrobial
effects of pomegranate juice.
Keywords: Pomegranate juice, Antimicrobial effects, Freeze storage

