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چکیده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﻧﺘﯽﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ پوشش کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﺮ افزایش
زﻣﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎري فﯿﻠﻪ ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦ کمﺎن اﻧﺠﺎم شد .اﺳﺘخﺮاج عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧول  80درصد اﻧﺠﺎم شد.
فﯿﻠﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑدون پوشش و ﺑدون عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج (شﺎهد) ،ﺑﺎ پوشش کﯿﺘوزان و ﺑدون عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج
و پوشش کﯿﺘوزان ﺣﺎوي  2درصد عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج تقسﯿم شدﻧد .ﺳپس فﯿﻠﻪهﺎ در دﻣﺎي  4درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﺑﻪ ﻣدت
 20روز ﻧﮕﻬداري شدﻧد .ﻣقدار چﺮﺑﯽ کل ،فﺎکﺘورهﺎي شﯿمﯿﺎیﯽ (شﺎخص پﺮاکسﯿد ،تﯿوﺑﺎرﺑﯿﺘوریکاﺳﯿد ،ﻣقدار اﺳﯿدهﺎي
چﺮب آزاد و  ،)pHویژﮔﯽهﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ (شمﺎرش کﻠﯽ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ و شمﺎرش ﺑﺎکﺘﺮي هﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ) و خواص
ارﮔﺎﻧوﻟپﺘﯿک (ﺑو ،ﺑﺎفﺖ ،رﻧگ و ﻣقبوﻟﯿﺖ کﻠﯽ) ﻧموﻧﻪهﺎ در زﻣﺎنهﺎي صفﺮ 16 ،12 ،8 ،4 ،و20روز ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ.
ﻧﺘﺎیج ﻧشﺎن داد کﻪ پوشش کﯿﺘوزان و ﻧﯿز پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج تأﺛﯿﺮ ﻣﻌنﯽدار ﺑﺮ کﺎهش شﺎخص
پﺮاکسﯿد ،تﯿوﺑﺎرﺑﯿﺘوریک اﺳﯿد ،ﻣقدار اﺳﯿدهﺎي چﺮب آزاد و  pHداشﺖ .آﻧﺎﻟﯿز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﯿز ﻧشﺎن داد کﻪ پوشش ﺣﺎوي
عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﻣﯿزان کﻠﯽ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ و همچنﯿﻦ ﻣﯿزان ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ را ﻧسبﺖ ﺑﻪ ﻧموﻧﻪهﺎي شﺎهد ﺑﻪ طور
ﻣﻌنﯽداري کﺎهش ﻣﯽدهد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧشﺎن داد کﻪ پوشش کﯿﺘوزان ﺣﺎوي عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج اﺛﺮ ﻗﺎﺑلﻣﻼﺣﻈﻪاي در
کﺎهش شﺎخصهﺎي شﯿمﯿﺎیﯽ فسﺎد و ویژﮔﯽهﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و افزایش ﻣﺎﻧدﮔﺎري فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن دارد.
واژگان کلیدی :ﺳبوس ﺑﺮﻧج ،ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن  ،کﯿﺘوزان ،کﯿفﯿﺖ شﯿمﯿﺎیﯽ ،زﻣﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎري
مقدمه

ﻣﺤصوﻻت ﻏﺬایﯽ کمک ﻣﯽکند (ﺑورﻟﯿﺎ و همﮑﺎران

فﯿﻠمهﺎي خـوراکﯽ یـﺎ پوشـشهـﺎي خوراکﯽ در ﺑسﺘﻪ-

 .)2008کﯿﺘوزان ( -Nاﺳﺘﯿل ﮔﻠوکز آﻣﯿﻦ) ،ﺑﯿوپﻠﯽ-

ﺑندي ﻣواد ﻏﺬایﯽ ،ﺑﻪ عنوان یک شبﮑﻪ پﯿوﺳﺘﻪ هسﺘند کﻪ

ﺳﺎکﺎریدي ﻏﯿﺮﺳمﯽ ،طبﯿﻌﯽ ،ﺑﯽطﻌم ،زیسﺖ ﺳﺎزﮔﺎر،

ﻣﯽتواﻧند از پﺮوتﺌﯿﻦهـﺎ ،پﻠـﯽﺳـﺎکﺎریدهﺎ و ﻟﯿپﯿدهﺎ تﻬﯿﻪ

زیسﺖ تﺠزیﻪپﺬیﺮ و یﮑﯽ از ﻣشﺘقﺎت ﺑسﯿﺎر ارزشمند

شوﻧد .اﺳﺘفﺎده از فﯿﻠمهﺎي خوراکﯽ ﻣﺎﻧند کﯿﺘوزان ﺑﻪ

کﯿﺘﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎشد (ﺳﺎتﯿول و همﮑﺎران  .)2007کﯿﺘوزان ﺑﻪ

ﺣفﻆ کﯿفﯿﺖ ﻣﺤصول ،افزودن خـصوصﯿﺎت ﺣـسﯽ،

دﻟﯿل خواص تشﮑﯿل فﯿﻠم و خواص کﺎرﺑﺮدي ﻧﻈﯿﺮ

ﺑﻬبود ایمنﯽ ﻣﺤصول و افزایش عمﺮ ﻣﺎﻧدﮔﺎري اﻧواع

خﺎصﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،خﺎصﯿﺖ آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑل
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جرجاني ،قلیچي و ...

ﻧفوذ ﺑودن در ﺑﺮاﺑﺮ اکسﯿژن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘفﺎده در ﺑسﺘﻪ-

زیــﺎدي در ﺣﯿﻄــﻪ ﮔﯿﺎهــﺎن دارویــﯽ و ﺟســﺘﺠوي اﻧــواع

ﺑندي ﻣواد ﻏﺬایﯽ ﺑﻪ عنوان پوشش و فﯿﻠم خوراکﯽ را

عصﺎرههﺎ و اﺳﺎﻧسهﺎي طبﯿﻌﯽ ﺑﻪ عنوان آﻧﺘﯽ اکسـﯿدان

دارا ﻣﯽﺑﺎشد (فﺎن و همﮑﺎران  .)2009ایﻦ ﻣﺎده در تﺮکﯿب

شده اﺳﺖ .در ﺳـﺎلهـﺎي اخﯿـﺮ ،اﺳـﺘفﺎده از ﻣﺤصـوﻻت

ﺑﺎ دیﮕﺮ ﻣواد ﺑسﺘﻪﺑندي ﺑﻪ ﻣنﻈور افزایش زﻣﺎن

ﮔﯿــﺎهﯽ ﻣﺎﻧنــد عصــﺎره داﻧــﻪ ،ﺑــﺮ و پوﺳــﺘﻪ ﺑﺮخــﯽ از

ﻣﺎﻧدﮔﺎري ﻏﺬاهﺎ اﺳﺘفﺎده ﻣﯽﮔﺮدد (ﺑورﻟﯿﺎ و همﮑﺎران

ﮔﯿﺎهﺎن ،ﻣﯿوههﺎ و ادویﻪﺟﺎت ﻣﺎﻧند عصـﺎره داﻧـﻪ اﻧﮕـور،

.)2008

پودر پوﺳـﺖ ﻣزـز ﺑـﺎدام ،پوﺳـﺖ ﺑـﺎدامزﻣﯿنـﯽ ،پوﺳـﺖ

کﯿﺘوزان و ﻣشﺘقﺎتش اﺛﺮات ﺿـدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑـل تـوﺟﻬﯽ

ﺳﯿبزﻣﯿنﯽ ،ﺑﺮ

ﻧشﺎن دادهاﻧد .همچنﯿﻦ ﻣشخص شده اﺳـﺖ کـﻪ فﻌﺎﻟﯿـﺖ

ﺟنسﯿنگ ،ﺳﯿﺮ ،پﯿﺎز ،عصﺎره ﺑﺮ

ﺿدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ایﻦ ذرات در ﻣقﺎﺑل ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﮔﺮم ﻣثبـﺖ

زﻧﺠبﯿــل ،آویشــﻦ ،رزﻣــﺎري ،ﻣﯿخــک ،ﮔشــنﯿز ،ریﺤــﺎن،

ﺑﯿشــــﺘﺮ از ﺑــﺎکﺘﺮيهــﺎي ﮔــﺮم ﻣنفــﯽ ﻣــﯽﺑﺎشــد .اﺛــﺮ

خﺮدل ،فﻠفـل وﻏﯿـﺮه در ﮔوشـﺖ و فـﺮاوردههـﺎي آن ﺑـﻪ

ﺿدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ کﯿﺘوزان ﺑﻪ شدت ﺑسﺘﮕﯽ ﺑﻪ وزن ﻣوﻟﮑوﻟﯽ،

عنــوان ﻣــوادي ﺑــﺎ خصوصــﯿﺎت آﻧﺘــﯽاکســﯿداﻧﯽ و ﺿــد

درﺟﻪ پﻠﯿمﺮیزاﺳﯿون پﻠﯿمﺮ ،pH ،ﻧوع ارﮔﺎﻧﯿسـم و وﺟـود

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣورد توﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮفﺘـﻪ اﺳـﺖ (ﺑﺮاﻧـﺎن  2009و

ﻟﯿپﯿدهﺎ و پﺮوتﺌﯿﻦ هﺎ ﺑـﺮ ﺳـﻄ ﻣﯿﮑـﺮوب دارد .یﮑـﯽ از

ﺣسﻦزاده و همﮑﺎران .)1390

ﻣﮑﺎﻧﯿسمهﺎي ﺿدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ کﯿﺘوزان ،اتصـﺎل ﺑـﻪ ﺳـــﻄ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج از فﺮآوردههﺎي ﺟنبـﯽ کﺎرخﺎﻧﺠـﺎت ﺑـﺮﻧج

ﺑﺎکﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎشــد کﻪ ﻣنﺠـﺮ ﺑـﻪ آﮔﻠوتﯿنﺎﺳـﯿون ،افـزایش

کوﺑﯽ اﺳﺖ کﻪ ﺣدود  10درصد وزﻧﯽ هﺮ داﻧﻪ شﻠﺘوک را

ﻧفوذپﺬیﺮي دیواره ﻣﯿﮑﺮوب و ﺳﺮاﻧﺠﺎم تﺮاوش تﺮکﯿبـﺎت

شــﺎﻣل ﻣــﯽشــود (عــﺮب و همﮑــﺎران  .)2011ﻣﻬمﺘــﺮیﻦ

داخل ﺳﻠول ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽشود .همچنﯿﻦ کﯿﺘـوزان ﻣنﺠـﺮ

اﺳﺘفﺎدهاي کﻪ از ﺳبوس ﺑـﺮج در ﻣنـﺎطش شـمﺎل کشـور

ﺑﻪ شﻼتﻪ شدن1فﻠزات ﺑﺎ ﻣقﺎدیﺮ کم ﻣـﯽشـود و ﺑنـﺎﺑﺮایﻦ

ﻣﯽشود ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آن ﺑﻪ عنوان خوراک دام و طﯿـور

فﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧـزیمهـﺎ و رشـد ﻣﯿﮑـﺮوبهـﺎ را ﻣﻬـﺎر ﻣـﯽکنـد

و تقویﺖ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣزارع اﺳﺖ .ایﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ کﻪ ایـﻦ

(هﺮﻧﺎﻧدز -ﻣوﻧز و همﮑﺎران  .)2008ﺑﺎ ایﻦ وﺟود شـواهد

فﺮآورده ﺟنبﯽ ﻏنﯽ از روﻏﻦ و ﺳﺎیﺮ تﺮکﯿبﺎت دارویﯽ و

ایـﻦ پﻠﯿمـﺮ

آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ اﺳﺖ (کﺎﻣﯿﺎب و همﮑـﺎران  .)1390ﺳبوس

اﺳــﺖ (اﺟــﺎه و همﮑــﺎران  2010و کﺎﻧــﺎت و همﮑــﺎران

ﺑﺮﻧج ﻏنﯽ از پﺮوتﺌﯿﻦهﺎي ﻣﺮﻏوب ،چﺮﺑﯽ و فﯿبﺮ ﻣزﺬي

 .)2008اﺳﺘفﺎده از آﻧﺘﯽاکسـﯿدانهـﺎ در تﺮکﯿـب پوشـش

اﺳﺖ ،همچنــــــــــﯿﻦ ﻏنﯽ از آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎیﯽ همچون

ﻧشﺎندهنده ،خﺎصﯿﺖ آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ ﺿـﻌﯿ

چﺎي ﺳبز ،عصﺎره آﻟو ،ﺳبوس ﺑـﺮﻧج،
زیﺘـون ،تـوتفﺮﻧﮕـﯽ،

کﯿﺘوزان ﻣـﯽتواﻧـد خﺎصـﯿﺖ آﻧﺘـﯽاکسـﯿداﻧﯽ پوشـش را

ﮔﺎﻣﺎآریزاﻧول ،توکوفﺮول و توکوتﺮياﻧولهﺎ و اﺳـﺘﺮول-

ﺑﻬبــود ﻧمﺎیــد و زﻣــﺎن ﻣﺎﻧــدﮔﺎري ﻣﺤصــوﻻت ﻏــﺬایﯽ را

هـــﺎ ﻣﯽﺑﺎشد (ﮔوفـــو و تﺮینـــداد  .)2014توکوفﺮولهﺎ و

افــزایش دهــد .در ﺳﺎلهﺎي اخﯿﺮ تﻼش ﺑﺮاي یﺎفﺘﻦ ﻣنﺎﺑﻊ

توکوتﺮياﻧــــولهــــﺎ ﺑﻪعنوان ﺟمﻊکننده رادیﮑﺎلهﺎ و ﺑﺎ

ﺟدید آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎي طبﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿل ﻣشﮑﻼت و اﺛﺮات

ﻏﯿﺮفﻌﺎل کﺮدن رادیﮑﺎلهﺎي پﺮوکسﯿل ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ پﯿشﺮفﺖ

ﺳوء ﻧﺎشﯽ از ﻣصﺮف آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎي ﻣصنوعﯽ

اکسﯿداﺳﯿون خﺎتمﻪ ﻣﯽدهند (ﻻئوکوﻟــدیﻼک و همﮑــﺎران

ﮔسﺘﺮش یﺎفﺘﻪاﺳﺖ .آﻧﺘﯽاکسـﯿدانهـﺎي ﺳـنﺘﺘﯿک زیـﺎدي

.)2011

وﺟود دارﻧد کﻪ ﻣﻌموﻻً در صنﺎیﻊ ﮔوشﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤفﺎظـﺖ

ﻧﮕﻬـــداري ﮔوشـــﺖ و ﻣـــﺎهﯽ ﺑـــﻪ عﻠـــﺖ تﺮکﯿبـــﺎت

از چﺮﺑﯽهﺎ در ﻣﺤصول خﺎم و پخﺘﻪ ﻣورد اﺳﺘفﺎده ﻗـﺮار

ﺑﯿوﻟـــوییﮑﯽ آن ،ﺣﺘـــﯽ در شـــﺮای یخچـــﺎﻟﯽ ﻣﺤـــدود

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـد ،اﻣـﺎ عـﻼوه ﺑـﺮ ﮔـﺮان ﺑـودن ،در ﻣقـﺎدیﺮ ﺑـﺎﻻ،

ﻣـﯽﺑﺎشــد و ﺳـﺮیﻌﺎً دچــﺎر فسـﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑــﯽ و شــﯿمﯿﺎیﯽ

خﺎصﯿﺖ ﺳﺮطﺎنزایﯽ داشﺘﻪ ودید ﻣنفﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣصﺮف-

ﻣــﯽﮔــﺮدد کــﻪ ﻣــﯽتواﻧــد عــﻼوه ﺑــﺮ خﻄــﺮات ﺑﻬداشــﺘﯽ

کننده ﻧسبﺖ ﺑﻪ اﺳﺘفﺎده از آﻧﻬﺎ در فﺮاوردههﺎي ﮔوشـﺘﯽ

ﺑﺎعـــ ایﺠـــﺎد تزﯿﯿـــﺮات ﻧـــﺎﻣﻄﻠوب در خصوصـــﯿﺎت

وﺟود دارد (ﺣسﻦزاده و همﮑﺎران  ،)1390ﻟـﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت

کﯿفــﯽ آن از ﻗبﯿــل طﻌــم و ﺑــو ،رﻧــگ ،ﺑﺎفــﺖ و کــﺎهش
ارزش ﻏــﺬایﯽ و ﻧﻬﺎیﺘــﺎ کــﺎهش ﻣﺎﻧــدﮔﺎري آن ﮔــﺮدد.

Chelate

1

اﺳﺘفﺎده از پوشـشهـﺎي خـوراکﯽ ﺣـﺎوي عصـﺎرههـﺎي
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ﮔﯿــﺎهﯽ ﺑــﺎ خــواص ﺿــد ﺑﺎکﺘﺮیــﺎیﯽ وآﻧﺘــﯽاکســﯿداﻧﯽ

پﺎﻧصد ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧول  80درصد ﺑﻪ  25ﮔﺮم پودر

دراﻧــواع ﮔوشــﺖهــﺎي تــﺎزه ،ﻣنﺠمــد وعمــلآوري شــده،

آﺳﯿﺎب شده ﺳبوس ﺑﺮﻧج افزوده شد و ﺳپس در دﻣﺎي

ﺿـــمﻦ کنﺘـــﺮل عواﻣـــل ﺑﯿمـــﺎريزا و ﺟﻠـــوﮔﯿﺮي از

 60درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس عمل اﺳﺘخﺮاج ﺑﻪ ﻣدت  3ﺳﺎعﺖ

فســﺎدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و شــﯿمﯿﺎیﯽ ﺑﺎع ـ ﺑﻬبــود خصوصــﯿﺎت

تﺤﺖ رفﻠﮑس اﻧﺠﺎم ﮔﺮفﺖ .عصﺎره ﺣﺎصل پس از صﺎف

ارﮔﺎﻧوﻟپﺘﯿــک و افــزایش ﻣﺎﻧــدﮔﺎري ﻣﺤصــول ﻣــﯽﮔــﺮدد

شدن ﺑﺎ کﺎﻏﺬ صﺎفﯽ واتمﻦ شمﺎره  1ﺟدا شد .ﺳپس

و ایــﻦ اﻣﮑــﺎن را ﺑــﻪ توﻟﯿدکننــدﮔﺎن ﻣــﯽدهــد تــﺎ ﻏــﺬاهﺎي

ﺣﻼل ﺑﺎ یک تبخﯿﺮکننده چﺮخﺎن ﺑﺎ دﻣﺎي  40درﺟﻪ

ﺳــﺎﻟمتــﺮ و ﺑــﺎ ﻣقبوﻟﯿــﺖ ﺑــﺎﻻ توﻟﯿــد کننــد .ﻟــﺬا هــدف از

ﺳﻠسﯿوس از ﻣﺤﻠول عصﺎره ﺟدا شد .عصﺎره ﺣﺎصل

اﺟــﺮاي ایــﻦ پــژوهش کــﺎرﺑﺮد پوشــش کﯿﺘــوزان ﺣــﺎوي

در یخچﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي  4درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﻧﮕﻬداري شد

عصــــﺎره ﺳــــبوس ﺑــــﺮﻧج ﺑــــﺎ هــــﺮ دو خﺎصــــﯿﺖ

(ﮔﻠسﺘﺎن و ﺟواﻧمﺮد .)1390

ﺿــدﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و آﻧﺘــﯽاکســﯿداﻧﯽ در فﯿﻠــﻪ ﻣــﺎهﯽ ﻗــزل-

اندازهگیری ترکیبات فنلی عصاره

آﻻي رﻧﮕـــﯿﻦکمـــﺎن پﺮورشـــﯽ در دﻣـــﺎي  4درﺟـــﻪ

پﺎﻧصد ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از عصﺎره درون ﻟوﻟﻪ آزﻣﺎیش درب-

ﺳﻠســﯿوس ﺑــﻪ ﻣنﻈــور افــزایش زﻣــﺎن ﻣﺎﻧــدﮔﺎري و

دار ریخﺘﻪ شد و پس از افزودن  2/5ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺮف

کــﺎهش فﻌﺎﻟﯿــﺖ اکسﺎیشــﯽ ،کــﺎهش رشــد ﺑــﺎکﺘﺮيهــﺎ و

فوﻟﯿﻦ ﺳﯿوکﺎﻟﺘو  0/2ﻧﺮﻣﺎل در ﺑﻦﻣﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي 22

ﺑﻬبود خصوصﯿﺎت ﺣسﯽ آن ﻣﯽﺑﺎشد.

ﺳﻠسﯿوس ﺑﻪ ﻣدت  5دﻗﯿقﻪ ﻗﺮار داده شد .ﺳپس ﺑﻪ ایﻦ
تﺮکﯿب  2ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠول کﺮﺑنﺎت ﺳدیم  6درصد اﺿﺎفﻪ

مواد و روشها

شد و ﺳپس ﺑﻪ ﻣدت  2ﺳﺎعﺖ در ﺑﻦﻣﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي 23

تهیه ماهی

درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﻗﺮارداده شد و در طول ﻣوج 760
500- 400

ﻧﺎﻧوﻣﺘﺮ و در ﻣقﺎﺑل ﺑﻼﻧک آب اﻧدازهﮔﯿﺮي شد .ﺑﻼﻧک

ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن ﺑﺎ وزن ﻣﺘوﺳ

ﮔﺮم ﺑﻪ صورت زﻧده از یﮑﯽ از اﺳﺘخﺮهﺎي پﺮورش

همﺎﻧند ﻧموﻧﻪ تﻬﯿﻪ شد و تنﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي عصﺎره500 ،

ﻣﺎهﯽ اطﺮاف شﻬﺮ عﻠﯽآﺑﺎد ،اﺳﺘﺎن ﮔﻠسﺘﺎن تﻬﯿﻪ شد و

ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب ﻣقﻈﺮ درون ﻟوﻟﻪ آزﻣﺎیش ریخﺘﻪ شد

ﺑﻼفﺎصﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎیشﮕﺎه صنﺎیﻊ ﻏﺬایﯽ داﻧشﮕﺎه آزاد

(عﺮبشﺎهﯽ دﻟویﯽ و عﺮوج  .)2007اﺳﯿد ﮔﺎﻟﯿک ﺑﻪ

اﺳﻼﻣﯽ واﺣد آزادشﻬﺮ ﻣنﺘقل و شسﺘشو داده شد.

عنوان اﺳﺘﺎﻧدارد رﺳم ﻣنﺤنﯽ کﺎﻟﯿبﺮاﺳﯿون ﺑﻪ کﺎر رفﺖ

ﺳپس ﻧموﻧﻪهﺎ ﺳﺮ و دمزﻧﯽ و اﻣﻌﺎء و اﺣشﺎء تخﻠﯿﻪ و

و ﻣﯿزان آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮔﺎﻟﯿکاﺳﯿد در ﮔﺮم

اﺳﺘخوان پشﺖ از هﺮ ﻣﺎهﯽ ﺟداﺳﺎزي شد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ

عصﺎره ﺑﯿﺎن شد.

ﺑﻌد ﺑدون ﺟدا کﺮدن پوﺳﺖ ،دو فﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﻧدازه 4×10

تهیه پوشش از کیتوزان

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ تﻬﯿﻪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ آب شسﺘشو داده شد.

کﯿﺘوزان ﺑﺎ درﺟﻪ دياﺳﺘﯿﻼﺳﯿون  75تﺎ  80درصد و

آمادهسازی سبوس برنج

وزن ﻣوﻟﮑوﻟﯽ  500000داﻟﺘون از شﺮکﺖ ﺳﯿﮕمﺎ آﻟﺮیچ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج رﻗم فﺠﺮ از کﺎرخﺎﻧﻪ شﺎﻟﯿﮑوﺑﯽ اﺳﺘﺎن

( )Sigma-Aldrich, USAتﻬﯿﻪ شد .ﻣﺤﻠول کﯿﺘوزان ﺑﺎ

ﮔﻠسﺘﺎن خﺮیداري شد .ﺳپس ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از اﻟک ﺑﺎ ﺳﺎیز

اﻧﺤﻼل  2ﮔﺮم کﯿﺘوزان در  100ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿد اﺳﺘﯿک 1

 0/5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻏﺮﺑﺎل شدﻧد و در آون  120درﺟﻪ

درصد (ﺣﺠمﯽ/ﺣﺠمﯽ) تﻬﯿﻪ ﮔﺮدید .ﺟﻬﺖ اﻧﺤﻼل کﺎﻣل،

ﺳﻠسﯿوس تﺎ رﺳﯿدن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .ﺳپس ﺑﻪ

ﻣﺤﻠول فوه ﺑﻪ ﻣدت  2ﺳﺎعﺖ روي همزن ﻣزنﺎطﯿسﯽ

ﻣنﻈور افزایش ﻣﺎﻧدﮔﺎري و کﺎهش تزﯿﯿﺮات شﯿمﯿﺎیﯽ تﺎ

ﻗﺮار داده شد .ﺳپس ﺑﻪ عنوان ﻣنﻌﻄ کننده 1ﻣﯿزان

شﺮوع آزﻣﺎیش در دﺳﯿﮑﺎتور و در دﻣﺎي  4درﺟﻪ

 0/75ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮔﻠﯿسﺮول ﺑﻪ ازاي هﺮ ﮔﺮم کﯿﺘوزان ﺑﻪ

ﻧﮕﻬداري شد (ﮔﻠسﺘﺎن و ﺟواﻧمﺮد .)1390

ﻣﺤﻠول افزوده شد .ﻣﺤﻠول فوه ﺑﺮاي اخﺘﻼط کﺎﻣل ﺑﻪ

استخراج و خالصسازی عصاره فنولی سبوس برنج

ﻣدت  10دﻗﯿقﻪ ﺑﺎ همزن ﻣزنﺎطﯿسﯽ ﻣخﻠوط شد (اﺟﺎه و

به روش سوکسله
Plasticizer

1
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جرجاني ،قلیچي و ...

همﮑﺎران  .)2010ﺳپس  2درصد عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج

آن رﻗﺖهﺎي  10-2 ،10-1و  10-3تﻬﯿﻪ ﮔﺮدید .یک ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ

ﺑﻪ ﻣﺤﻠول کﯿﺘوزان تﻬﯿﻪ شده اﺿﺎفﻪ و ﺑﻪ ﻣدت  10دﻗﯿقﻪ

از هﺮ رﻗﺖ ﺑﺮاي کشﺖ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ ﺑﻪروش پورپﻠﯿﺖ ﻣورد

ﺑﺎ همزن ﻣزنﺎطﯿسﯽ ﻣخﻠوط شد (اﺟﺎه و همﮑﺎران

اﺳﺘفﺎده ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .شمﺎرش کﻟﯽ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ و
پﻠﯿﺖ کﺎﻧﺖ آﮔﺎر ﺑه

.)1391

ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ درﻣﺤﯿ

پوششدهی ماهی

تﺮتﯿب در دﻣﺎهﺎي  37درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﺑﻪ ﻣدت 48

فﯿﻠﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣنﻈور پوششدهﯽ ﺑﻪ ﻣدت  30ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻣﺤﻠول

ﺳﺎعﺖ و  7درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﺑﻪ ﻣدت  10روز ﺑﺎ شمﺎرش

کﯿﺘوزان ﺑدون عصﺎره ﺳبوس و کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه

کﻠنﯽهﺎي ﻣوﺟود ﺑﺮ روي پﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم شد (هﺮﻧﺎﻧدز و

عصﺎره ﺳبوس ﻏوطﻪور شدﻧد .ﺳپس از ﻣﺤﻠول خﺎرج

همﮑﺎران .)2009

شدﻧد و پس از ﮔﺬشﺖ  2دﻗﯿقﻪ ،ﻣﺠدداً  30ﺛﺎﻧﯿﻪ در

ارزیابی حسی

ﻣﺤﻠول کﯿﺘوزان و کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه عصﺎره ﺳبوس

ﺑﺮاي ارزیﺎﺑﯽ ﺣسﯽ از شش ﻧفﺮ ارزیﺎب آﻣوزش دیده

ﺑﺮﻧج ﻗﺮار ﮔﺮفﺘند .ﺳپس فﯿﻠﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣدت  2ﺳﺎعﺖ در

کﻪ داﻧشﺠویﺎن صنﺎیﻊ ﻏﺬایﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳنﯽ 22-19

دﻣﺎي  10درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس تﺎ تشﮑﯿل پوشش از صفﺤﺎت

ﺳﺎل ﺑودﻧد ،اﺳﺘفﺎده ﮔﺮدید .ﻧموﻧﻪهﺎي ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ هﺮ

ﻣشبک اﺳﺘﺮیل آویزان شدﻧد (اﺟﺎه و همﮑﺎران .)1391

تﯿمﺎر پس از ﺑﺎز شدن ﺑسﺘﻪ توﺳ اعضﺎي پﺎﻧل ،از ﻧﻈﺮ

ﻧموﻧﻪهﺎي کنﺘﺮل ﺑدون پوشش و در کﯿسﻪهﺎي زیپدار

ﺑو (کﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻄﻠوب= 1تﺎ کﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠوب= ،)5ﺑﺎفﺖ (خﯿﻠﯽ

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﺳپس فﯿﻠﻪهﺎي ﺑدون پوشش (کنﺘﺮل) ،فﯿﻠﻪ-

ﻧﺮم= 1تﺎ ﺳفﺖ وﻣﺤﮑم= ،)5رﻧگ ( کﺎﻣﻼ ﺑﯽرﻧگ= 1تﺎ

هﺎي ﺑﺎ پوشش کﯿﺘوزان و فﯿﻠﻪهﺎي ﺣﺎوي عصﺎره

رﻧگ طبﯿﻌﯽ= )5و پﺬیﺮش کﻠﯽ ( کﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻄﻠوب= 1تﺎ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج در تﺮکﯿب کﯿﺘوزان در دﻣﺎي  4درﺟﻪ

کﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠوب=  )5ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .ﺟﻬﺖ

ﺳﻠسﯿوس و در کﯿسﻪهﺎي زیپدار ﻧﮕﻬداري شدﻧد و ﺑﻪ

ارزیﺎﺑﯽ ،ﺳﯿسﺘم پنج ﻧمﺮهاي هدوﻧﯿک ( :5خﯿﻠﯽ ﻣﻄﻠوب،

صورت دورهاي در فواصل زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ (در روزهﺎي

 :4ﻣﻄﻠوب :3 ،ﻣﺘوﺳ :2 ،ﺑد :1 ،خﯿﻠﯽ ﺑد) ﻣورد اﺳﺘفﺎده

صفﺮ 16 ،12 ،8 ،4 ،و  )20ﻣورد ارزیﺎﺑﯽ شﯿمﯿﺎیﯽ،

ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .ﻧقﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣقبوﻟﯿﺖ هﺮیک از ویژﮔﯽ هﺎ 4

ﺣسﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮفﺘند.

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮفﺘﻪ شد و پﺎیﯿﻦتﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﻌنﺎي رد

فراسنجههای شیمیایی

خصوصﯿﺎت ﺣسﯽ ﻣورد ﻧﻈﺮ ﺑود.

ﺑﺮاي اﻧدازهﮔﯿﺮي ﻣﯿزان چﺮﺑﯽ فﯿﻠﻪهﺎ ،از روش ﺳوکسﻠﻪ

تجزیه و تحلیل آماری

اﺳﺘفﺎده شد .ﺑﻪ ایﻦ ﻣنﻈور ﻣقدار  5ﮔﺮم از فﯿﻠﻪهﺎ توزیﻦ

تﺠزیﻪ و تﺤﻠﯿل آﻣﺎري دادههﺎ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از ﻧﺮمافزار

و اﺳﺘخﺮاج چﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده ازﺣﻼل پﺘﺮوﻟﯿوم اتﺮ ﺑﻪ

 SPSSﻧسخﻪ  20اﻧﺠﺎم شد .اﺑﺘدا ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑودن

ﻣدت  6ﺳﺎعﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدید (اِي ُا اي ﺳﯽ  .)2005اﻧدازه-

دادههﺎ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از آزﻣون کوﻟموﮔﺮاف-اﺳمﯿﺮﻧوف و

ﮔﯿﺮي عدد پﺮاکسﯿد ( )PVﺑﺎ روش اﮔﺎن و همﮑﺎران

ﺳپس همﮕنﯽ واریﺎﻧسهﺎ ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از آزﻣون ﻟون

( ،)1997اﻧدازهﮔﯿﺮي تﯿوﺑﺎرﺑﯿﺘوریک اﺳﯿد ( )TBAﺑﺎ

صورت پﺬیﺮفﺖ کﻪ ﻧﺘﺎیج ایﻦ آزﻣونهﺎ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿز

دﺳﺘﮕﺎه اﺳپﮑﺘﺮوفﺘوﻣﺘﺮ ﺑﻪ روش ﻧﺎتسبﺎ و همﮑﺎران

آﻣﺎري دادههﺎي ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ تﯿمﺎرهﺎي آزﻣﺎیش ﻣورد

( ،)2005اﻧدازهﮔﯿﺮي اﺳﯿدهﺎي چﺮب آزاد ( )FFAﺑﺎ

اﺳﺘفﺎده ﻗﺮار ﮔﺮفﺖ .ﺟﻬﺖ تﻌﯿﯿﻦ اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ﺑﯿﻦ

ﺑﻪ روش هﺮﻧﺎﻧدز و

تﯿمﺎرهﺎ از روش آﻧﺎﻟﯿز واریﺎﻧس یکطﺮفﻪ (One way

روش ﻧﺎتسبﺎ ( )2005و pH
همﮑﺎران ( )2009اﻧﺠﺎم شد.

) ANOVAاﺳﺘفﺎده شد .ﺑﺮاي ﻣقﺎیسﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦهﺎ در

آنالیزمیکروبینمونهها

ﻣواردي کﻪ اﺛﺮ کﻠﯽ تﯿمﺎرهﺎ ﻣﻌنﯽدار شنﺎخﺘﻪ شد از

ﺑﺮاي شمﺎرش ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ ﻧموﻧﻪهﺎ10،ﮔﺮم از ﻧموﻧﻪ

آزﻣون داﻧﮑﻦ اﺳﺘفﺎده شد .ﻻزم ﺑﻪ ذکﺮ اﺳﺖ کﻪ در

اﺳﺘﺮیل ﺑﺎ  90ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ

تمﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣل تﺠزیﻪ و تﺤﻠﯿل خﻄﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي رد ،H0

ﻣﺤﻠولکﻠﺮیدﺳدیم  0/85ﻣخﻠوط و هموین شد و ﻣﺘﻌﺎﻗب

 5درصد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮفﺘﻪ شد .همچنﯿﻦ ﺑﻪ ﻣنﻈور ﺑﺮرﺳﯽ

ﮔوشﺖ فﯿﻠﻪ درشﺮای
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اﺛﺮ تﯿمﺎرهﺎ ﺑﺮ خصوصﯿﺎت ﺣسﯽ ﻧموﻧﻪهﺎ از آزﻣون

ﺑﺮاﺳﺎس ﺟدول  ،1تزﯿﯿﺮات ﻣﯿزان چﺮﺑﯽ کل ،فﯿﻠﻪهﺎي

کوروﺳﮑﺎلواﻟﯿس و آزﻣون ﻣﻦویﺘنﯽ یو ﺑﺮاي پﯿدا

ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن طﯽ ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل را

ﻧمودن اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار در ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎیج ﺣﺎصل از

ﻧشﺎن ﻣﯽدهد .در اﺑﺘداي دوره ﻣﯿزان چﺮﺑﯽ تﯿمﺎرهﺎي

آزﻣونهﺎي ﺣسﯽ تﯿمﺎرهﺎي ﻣورد آزﻣﺎیش اﺳﺘفﺎده

ﻣخﺘﻠ

ﺑﺎ هم تفﺎوت ﻣﻌنﯽداري را ﻧشﺎن ﻧدادﻧد

ﮔﺮدید.

( .)P<0/05ﻣﯿزان چﺮﺑﯽ در تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎ ﺑﺎ افزایش
زﻣﺎن روﻧدي کﺎهشﯽ داشﺖ ،ﺑﻪ طوريکﻪ در روز صفﺮ

ﻧﺘﺎیج و ﺑﺤ

در ﺑﯿشﺘﺮیﻦ ﻣﯿزان خود ﺑود و در روز ﺑﯿسﺘم کمﺘﺮیﻦ

اﻧدازهﮔﯿﺮي تﺮکﯿبﺎت فنﻠﯽ عصﺎره

ﻣﯿزان را داشﺖ .ﺑﯿﻦ زﻣﺎنهﺎي ﻣخﺘﻠ

ﻧﺘﺎیج آزﻣﺎیش ﺳنﺠش تﺮکﯿبﺎت فنﻠﯽ در ایﻦ تﺤقﯿش،

تﯿمﺎرهﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺟز روز صفﺮ اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار

ﻣﯿزان کل تﺮکﯿبﺎت فنﻠﯽ عصﺎره اﺳﺘخﺮاج شده را 215

ﻣشﺎهده شد ( .) P>0/05کﺎهش ﻣﯿزان چﺮﺑﯽ کل در

ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮔﺎﻟﯿکاﺳﯿد در ﮔﺮم عصﺎره ﻧشﺎن داد .در

تﯿمﺎرهﺎي پوششدار کﯿﺘوزان و ﻧﯿز پوشش کﯿﺘوزان-

تمﺎﻣﯽ ﮔﯿﺎهﺎن ،فﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿزان تﺮکﯿبﺎت

عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﻧسبﺖ ﺑﻪ ﻧموﻧﻪ شﺎهد روﻧد

فنﻠﯽ و فﻼوﻧویﯿدي راﺑﻄﻪ ﻣسﺘقﯿم دارد.

کندتﺮي داشﺖ (.) P>0/05

آزﻣﺎیش در همﻪ

چﺮﺑﯽ کل
جدول  - 1تغییرات میزان چربی کل ماهی قزلآالی رنگین کمان طی نگهداری در یخچال
روز
تﯿمﺎر

صفﺮ

4

8

12

16

20

شﺎهد

±54/4 0/17aA

±50/4 0/14aA

±48/4 0/34aA

±40/4 0/21bA

±35/4 0/19cA

±15/4 0/22dA

کﯿﺘوزان

±54/4 0/17aA

±58/4 0/11aB

4/58 ± 0/17aB

±59/4 0/11aC

±53/4 0/10aB

±54/4 0/17aA

±56/4 0/09aB

4/57 ± 0/14aB

±52/4 0/10aB

±54/4 0/12aB

کﯿﺘوزان-
ﺳبوس ﺑﺮﻧج

عصﺎره

ﺣﺮوف کوچک ﻣﺘفﺎوت ﻧشﺎن دهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05یک تﯿمﺎر در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

±51/4 0/21bB
±51/4 0/12bB

ﻣﯽﺑﺎشد.

ﺣﺮوف ﺑزر ﻣﺘفﺎوت ﻧشﺎن دهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05ﺑﯿﻦ تﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ در یک روز ﻣﯽﺑﺎشد.
تغییرات پراکسید

ﺳﺮعﺖ تشﮑﯿل ایﻦ تﺮکﯿبﺎت ﺳﺮیﻊتﺮ از شﮑسﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ

ﻣﻄﺎﺑش شﮑل  ،1ﻣﯿزان عدد پﺮاکسﯿد در تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎي

اﺳﺖ .در چنﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿزم یکﻣوﻟﮑوﻟﯽ

ایﻦ آزﻣﺎیش ﺑﺎ افزایش زﻣﺎن روﻧدي افزایشﯽ داشﺖ ،ﺑﻪ

ﻣﯿزان پﺮاکسﯿد در عضﻼت ﻣﺎهﯽ شﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رفﺘﻦ

طوريکﻪ در روز  12در ﺑﯿشﺘﺮیﻦ ﻣﯿزان خود ﺑود .ایﻦ

ﻣﯽکند.

ﻏﻠﻈﺖ

افزایش در فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و پوشش

هﯿدروپﺮاکسﯿدهﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿسم دوﻣوﻟﮑوﻟﯽ ،ایﻦ

کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج روﻧد کندتﺮي ﻧسبﺖ ﺑﻪ

تﺮکﯿبﺎت ﺑﻪ ﺳﺮعﺖ شﮑسﺘﻪ ﻣﯽشوﻧد .شﺎیﺎن ذکﺮ اﺳﺖ

تﯿمﺎر شﺎهد داشﺖ .ﻣﯿزان عدد پﺮاکسﯿد در روزهﺎي 16

کﻪ در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮعﺖ تﺠزیﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮیﻊتﺮ از ﺳﺮعﺖ

و  20در تمﺎﻣﯽ ﻧموﻧﻪهﺎ کﺎهش داشﺖ ( .)P>0/05ﺑﻪ

تشﮑﯿل ﻣﯽﺑﺎشد .ﺑﻪ دﻧبﺎل چنﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿسمﯽ ﻣقﺎدیﺮ

طور کﻠﯽ ﺑﺎ افزایش ﻣدت ﻧﮕﻬداري در ﺳﺮدخﺎﻧﻪ فﺮآیند

هﯿدروپﺮاکسﯿد کﺎهش ﻣﯽیﺎﺑد (ﺟﺌون و همﮑﺎران .)2002

اکسﯿداﺳﯿون ﻟﯿپﯿد اﻧﺠﺎم شده و ﻣقدار پﺮاکسﯿد افزایش

در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﮕﻬداري فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش

یﺎفﺖ .زﻣﺎﻧﯽکﻪ ﻣقدار هﯿدروپﺮاکسﯿد فﯿﻠﻪ ﻣﺎهﯽ کم شود،

کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﻪ

ﺑﺎ

ﮔﺬشﺖ

زﻣﺎن

و

افزایش
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جرجاني ،قلیچي و ...

طور ﻣﻌنﯽداري داراي عدد پﺮاکسﯿد کمﺘﺮي ﺑودﻧد کﻪ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج را در کﺎهش اکسﯿداﺳﯿون چﺮﺑﯽ ﻧشﺎن

ﻧقش ﻣثبﺖ پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره

ﻣﯽدهد.
12

کﯿﺘوزان -ﺳبوس ﺑﺮﻧج

شﺎهد

کﯿﺘوزان

8
6
4
2

پراکسید(میلی اکی واالن بر کیلو گرم)

10

0
20

12

16

4

8

0

زمان نگهداری (روز)

شکل  - 1تغییرات پراکسید (میلیاکیواالن پراکسید در کیلوگرم چربی) فیلههای ماهی قزلآالی رنگینکمان طی نگهداری در
یخچال

کﺎهش تﺮکﯿبﺎت اوﻟﯿﻪ ﺣﺎصل از اکسﺎیش در ﻧﺘﺎیج

کﺮدن یونهﺎي فﻠزي (عواﻣل پﺮو -اکسﯿدان)(ﻣﻬدوي و

ﻣشﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮاي فﯿﻠﻪ ﻗزلآﻻي پوشش داده شده ﺑﺎ

همﮑﺎران  ،)1995یﺎ فﺮوﻧشﺎﻧدن اکسﯿژن یﮕﺎﻧﻪ (ﺑﻠوس

اﺟﺎه وهمﮑﺎران ( )2010و ﺟﺌون و

 )1995یﺎ ﺣﺬف پﺮاکسﯿد ،اﺛﺮ ﻣثبﺖ خود را در ﺟﻠوﮔﯿﺮي

کﯿﺘوزان توﺳ

همﮑﺎران ( )2002ﺑﺮاي فﯿﻠﻪ ﻣﺎهﯽ هﺮینگ ﻧﮕﻬداري شده

از فسﺎد اعمﺎل ﻧمﺎیند (دیپﻼک .)1994

دردﻣﺎي  4درﺟﻪ ﺳﻠسﯿوس ﮔزارش شده اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎ

طﻠوعﯽ و همﮑﺎران ( )1391تأﺛﯿﺮ پوشش کﯿﺘوزان ﻏنﯽ

ﻧﺘﺎیج تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑقﺖ دارد .تﺤقﯿقﺎت دیﮕﺮي ﻧﯿز

شده ﺑﺎ آﻟفﺎ توکوفﺮول ﺑﺮ فسﺎد اکسﺎیشﯽ ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي

درﻣﺎهﯽ

پﺮورشﯽ را طﯽ دوره ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل ﺑﺮرﺳﯽ

وﻣﺤصوﻻت آن ﺑﺎ اﺳﺘفﺎده از کﯿﺘوزان کم شده اﺳﺖ

کﺮدﻧد ،ﻣقﺎدیﺮ عدد پﺮاکسﯿد ﻧموﻧﻪهﺎ ،واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ

(ﺟﺌون و همﮑﺎران  ،2002ﻟوپز-کﺎﺑﺎﻟﺮو و همﮑﺎران 2005

آﻟفﺎتوکوفﺮول افزوده شده ﻣﺘزﯿﺮﺑود .ﺑﺎ افزایش ﻏﻠﻈﺖ

و ﺳﺎتﯿول و همﮑﺎران .)2007

آﻟفﺎتوکوفﺮول ،اﺛﺮآﻧﺘﯽ اکسﯿداﻧﯽ پوشش افزایش ودر

ﺳبوس ﺑﺮﻧج ،ﻣنبﻊ ﻏنﯽ و ﺣﺎوي اﻧواع توکوفﺮولهﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ عدد پﺮاکسﯿد کﺎهش یﺎفﺖ .آﻧﻬﺎ عﻠﺖ را،

(آﻟفﺎ ،ﺑﺘﺎ ،ﺳﯿﮕمﺎ و ﮔﺎﻣﺎ) و ویﺘﺎﻣﯿﻦ  Eو توکوتﺮياﻧول

ﺳﺮعﺖ ﺑسﯿﺎر ﺑﺎﻻتﺮ واکنش رادیﮑﺎلهﺎي پﺮوکسﯽ ﺑﺎ

(آﻟفﺎ ،ﺑﺘﺎ و ﺳﯿﮕمﺎ) اﺳﺖ .ﺑﯿشﺘﺮیﻦ تﺮکﯿبﺎت ﻣوﺟود در

آﻟفﺎتوکوفﺮول در ﻣقﺎیسﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه آﺳﯿل ﻟﯿپﯿدهﺎ داﻧسﺘند.

عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ آﻟفﺎتوکوفﺮول اﺳﺖ

همچنــﯿﻦ ﻣشــخص شــده اﺳــﺖ کــﻪ توکــوفﺮول

(ﮔوفو و تﺮینداد  .)2014آﻟفﺎتوکوفﺮول آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ ﺑﺎ

ﺑــﺎ فﺮو ﻧشــﺎﻧدن اکسﯿژن یﮕﺎﻧﻪ ،اﺛﺮﻣثبﺖ خود را در

ﻣنشأ طبﯿﻌﯽ اﺳﺖ کﻪ عﻼوه ﺑﺮ خﺎصﯿﺖ آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ

ﺟﻠوﮔﯿﺮي از فسـﺎد اعمﺎل ﻣـﯽکند.

داراي ارزش ﻏﺬایﯽ ﻧﯿز هسﺖ (هﺎن و همﮑﺎران .)2004

اﺳﺘفﺎده از عصﺎرههﺎ و اﺳﺎﻧسهﺎي ﮔﯿﺎهﯽ ﻣخﺘﻠ

آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎ ﺑﺎ دادن هﯿدروین ﺑﺎ ﻟﯿپﯿدهﺎي اکسﯿد

دارچﯿﻦ ،رزﻣﺎري ،پﻠﯽفنول چﺎي و ﻏﯿﺮه ﻣنﺠﺮ ﺑﻪ کند

ﻧشده رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽکند (ﻟﯿﻦ و ﻟﯿﺎﻧگ  .)2002ﺑنﺎﺑﺮایﻦ ﺑﺎ

شدن روﻧد اکسﯿداﺳﯿون ﻟﯿپﯿدهﺎ ﻣﯽﮔﺮدد (اﺟﺎه و

ﻧشﺎن دادهاﻧد کﻪ اکسﯿداﺳﯿون

چﺮﺑﯽ

دادن یک اتم هﯿدرویﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮون آزاد ﺑﺎع

تشﮑﯿل

تﺮکﯿبﺎت پﺎیدار ﻣﯽشوﻧد ،یﺎ ﻣمﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮیش شﻼتﻪ

همﮑﺎران .)2010

ﻧﻈﯿﺮ
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اﺟﺎه و همﮑﺎران ( )2010ﮔزارش کﺮدﻧد کﻪ عدد

 .)2افزایش  TBAدر فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و

پﺮاکسﺎید در همﻪ تﯿمﺎرهﺎي ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦ کمﺎن ( تﯿمﺎر

پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج روﻧد کندتﺮي

شﺎهد ،تﯿمﺎر کﯿﺘوزان فﺎﻗد اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ و تﯿمﺎر

ﻧسبﺖ ﺑﻪ تﯿمﺎر شﺎهد داشﺖ .فﯿﻠﻪهﺎي ﺑدون پوشش ﺑﻪ

تﺮکﯿب کﯿﺘوزان و اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ) در ﻣدت ﻧﮕﻬداري

ﻏﯿﺮ از روز اول تﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره داراي اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽ-

افزایش یﺎفﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿزان افزایش ایﻦ اﻧدیس در تﯿمﺎرهﺎي

داري از ﻧﻈﺮ ﻣقدار  TBAﺑﺎ دو تﯿمﺎر پوشش کﯿﺘوزان و

کﯿﺘوزان و تﺮکﯿب کﯿﺘوزان و اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ ﻣقﺎدیﺮ

پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج داشﺖ

کمﺘﺮي ﻧسبﺖ ﺑﻪ فﯿﻠﻪهﺎي شﺎهد ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن در

( .)P>0/05ﻣﯿزان  TBAدر روزهﺎي  12 ،8 ،4و

ﻣدت ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل داشﺘﻪ اﺳﺖ.

16ﻧموﻧﻪﺑﺮداري در فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و

تغییرات تیوباربیوتیک اسید

پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار

ﻣﯿزان تﯿوﺑﺎرﺑﯿوتﯿک اﺳﯿد در تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎي ایﻦ

ﻧشﺎن ﻧداد ( )P<0/05و تنﻬﺎ در روز  20ﺑﯿﻦ دو تﯿمﺎر

آزﻣﺎیش ﺑﺎ افزایش زﻣﺎن روﻧدي افزایشﯽ داشﺖ (شﮑل

داراي اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ﺑود (.)P>0/05

کﯿﺘوزان -ﺳبوس ﺑﺮﻧج

شﺎهد

2.5
2
1.5
1
0.5
0
20
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8

(میلی گرم مالون دی آلدهید بر کیلوگرم )TBA

کﯿﺘوزان

3

0

زمان نگهداری (روز)

شکل -2تغییرات تیوباربیتوریک اسید (میلیگرم مالوندیآلدئید در کیلوگرم بافت) فیلههای ماهی قزلآالی رنگینکمان طی
نگهداری در یخچال

اﻧدازهﮔﯿﺮي تﯿوﺑﺎرﺑﯿوتﯿک اﺳﯿد ،شﺎخص ﻣنﺎﺳبﯽ ﺑﺮاي

( .)P>0/05ﻣﮑﺎﻧﯿسم کﺎهش  TBAدر زﻣﺎن اﺳﺘفﺎده از

تﻌﯿﯿﻦ پﯿشﺮفﺖ اکسﯿداﺳﯿون چﺮﺑﯽ و توﻟﯿد کﺮﺑوﻧﯿل و

کﯿﺘوزان ﺑﻪ عنوان پوشش ﮔوشﺖ ﻣﺮغ و فﯿﻠﻪ ﻣﺎهﯽ را ﺑﻪ

آﻟدهﯿدهﺎ اﺳﺖ .روﻧد افزایشﯽ ایﻦ شﺎخص در طول ﻣدت

تواﻧﺎیﯽ کﯿﺘوزان در چﻼتﻪ کﺮدن یونهﺎي آهﻦ پﺮوتﺌﯿﻦ-

ﻧﮕﻬداري ﻣمﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿل افزایش آهﻦ آزاد ودیﮕﺮ

هﺎي ﮔوشﺖ ﻧسبﺖ دادهاﻧد (ﺳﺎتﯿول  2005و ﺣسﻦزاده

پﺮاکسﯿدانهﺎ در ﻣﺎهﯿچﻪ ﺑﺎشد .همچنﯿﻦ ،آﻟدهﯿدهﺎ ﺑﻪ

و همﮑﺎران .)1390

عنوان ﻣﺤصول ﺛﺎﻧویﻪ اکسﯿداﺳﯿون از تﺠزیﻪ

تﯿمﺎر کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ،ﺑﯿشﺘﺮیﻦ اﺛﺮ

هﯿدروپﺮاکسﯿدهﺎ ایﺠﺎد ﻣﯽشوﻧد (اﺟﺎه و همﮑﺎران

ﻣﺤﺎفﻈﺖکنندﮔﯽ در ﻣقﺎﺑل اکسﺎیش چﺮﺑﯽهﺎ در فﯿﻠﻪ

.)2010

ﻗزلآﻻ داشﺖ .عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داشﺘﻦ

ﻧﺘﺎیج تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ ﻧشﺎن داد کﻪ افزایش  TBAدر فﯿﻠﻪ-

خﺎصﯿﺖ آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ تواﻧسﺖ رادیﮑﺎلهﺎي آزاد را

هﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره

ﺳﺮکوب کﺮده یﺎ ﺳﺮعﺖ تشﮑﯿل آﻧﻬﺎ را کﺎهش دهد .ﻟﺬا

ﺳبوس ﺑﺮﻧج روﻧد کندتﺮي ﻧسبﺖ ﺑﻪ تﯿمﺎر شﺎهد داشﺖ

ﺑﺎ پﺎیدار شدن رادیﮑﺎلهﺎي آزاد تشﮑﯿل شده ،آﻧﺘﯽ-
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جرجاني ،قلیچي و ...

اکسﯿدانهﺎ ﻣﯽتواﻧند زﻧﺠﯿﺮه اکسﯿداﺳﯿون را ﻣﺘوﻗ
کﺮده و ﺑﻪ ایﻦ صورت ﺑﺎع

کنﺘﺮل ﺑﻪ طور ﻣﻌنﯽداري کﺎهش ﻣﯽدهد کﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج

کﺎهش ﻣقدار ﻧﻬﺎیﯽ TBA

تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ همخواﻧﯽ دارد.

در طﯽ ﻣدت ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل شود .روﻏﻦ ﺳبوس

میزان اسید چرب آزاد

ﺑﺮﻧج تﺮکﯿب ﺑﯽﻧﻈﯿﺮي ازاﻧواع آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎ اﺳﺖ و

ﻣﯿزان اﺳﯿد چﺮب آزاد در تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎي ایﻦ آزﻣﺎیش

ﺣﺎوي اکثﺮ ویﺘﺎﻣﯿﻦهﺎي  Eﻧﻈﯿﺮ توکوفﺮول (آﻟفﺎ ،ﺑﺘﺎ،

ﺑﺎ افزایش زﻣﺎن روﻧدي افزایشﯽ داشﺖ .افزایش ﻣﯿزان

ﺳﯿﮕمﺎ) اﺳﺖ .اوریزاﻧول ﻧﯿز یﮑﯽ دیﮕﺮ از اﻧواع تﺮکﯿبﺎت

اﺳﯿد چﺮب آزاد در فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و

آﻧﺘﯽاکسﯿداﺳﯿوﻧﯽ ﻣوﺟود در روﻏﻦ ﺳبوس ﺑﺮﻧج اﺳﺖ

پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج روﻧد کندتﺮي

(رئﯿسﯽ و همﮑﺎران  .)1391ﺣضور ایﻦ آﻧﺘﯽاکسﯿدانهﺎ

ﻧسبﺖ ﺑﻪ تﯿمﺎر شﺎهد داشﺖ (شﮑل .)3فﯿﻠﻪهﺎي ﺑدون

ﺑﻪ طور ﻣﻌنﯽداري اکسﯿداﺳﯿون چﺮﺑﯽ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

پوشش ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روز اول تﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره داراي

ﺣﺎﺿﺮ کم ﻧموده اﺳﺖ.

اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽداري از ﻧﻈﺮ ﻣقدار ﻣﯿزان اﺳﯿد چﺮب آزاد

پﺮیﺮا دآﺑﺮئو و همﮑﺎران ( )2011ﮔــزارش کﺮدﻧــد کــﻪ

ﺑﺎ دو تﯿمﺎر پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره

افــزودن عصﺎره ﺳبوس ﺟو در فﯿﻠمهـﺎي پﻠـﯽاتﯿﻠنـﯽ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑود (.)P>0/05

ﺑـﺎ داﻧسـﯿﺘﻪ پﺎیﯿﻦ ،ﻣﯿزان  TBAرا در ﮔوشﺖ کوﺳﻪ
آﺑﯽ ( )Prionace glaucaﻣنﺠمد در ﻣقﺎیسﻪ ﺑﺎ ﻧموﻧﻪهﺎي
کیتوزان -سبوس برنج

شاهد

کیتوزان
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2

(درصد اولئیک اسید)FFA
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زمان نگهداری (روز)

شکل -3تغییرات اسید چرب آزاد (درصد اسیداولئیک) فیلههای ماهی قزلآالی رنگین کمان طی نگهداری در یخچال

آﻧزیمهﺎي هﯿدروﻟﯿزکننده چﺮﺑﯽ ﺑﺎ تأﺛﯿﺮ ﺑﺮ چﺮﺑﯽ،

ﻣﺤصول ﻣﯽشود (رﺿﺎیﯽ  .)1382اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽداري از

ﻣﺎهﯿﺎن رﻗم زده و

ﻧﮕﻬداري

تزﯿﯿﺮات عمدهاي را پس از ﻣﺮ

ﻧﻈﺮ اﺳﯿدهﺎي چﺮب آزاد در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

ﻣﯿزان اﺳﯿدهﺎي چﺮب آزاد را در آﻧﻬﺎ افزایش ﻣﯽدهند.

ﺑﯿﻦ تﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ

ﺑنﺎﺑﺮایﻦ اﻧدازهﮔﯿﺮي اﺳﯿد چﺮب آزاد شﺎخص خوﺑﯽ

( )P<0/05کﻪ اﺣﺘمﺎﻻً ﺑﻪدﻟﯿل وﺟود اﺛﺮات ﺣفﺎظﺘﯽ

ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن تأﺛﯿﺮ آﻧزیمهﺎي ﻟﯿپوﻟﯿﺘﯿک ﺑﺮ چﺮﺑﯽ ﻣﺎهﯽ و

پوشش کﯿﺘوزان و کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه عصﺎره ﺳبوس

و همﮑﺎران

ﺑﺮﻧج در توﻟﯿد ﻣﯿزان اﺳﯿد چﺮب آزاد و فﻌﺎﻟﯿﺖ کمﺘﺮ

فﺮآوردههﺎي ﮔوشﺘﯽ دیﮕﺮ اﺳﺖ (آوﺑور
 2002و دراﮔوئ

و همﮑﺎران  .)1998افزایش ﻣقﺎدیﺮ

ﻣﯿزان اﺳﯿد چﺮب آزاد ﺑﺎع

فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻ ﻣشﺎهده شد

آﻧزیمﯽ ﻣﯽﺑﺎشد.

افزایش اکسﯿداﺳﯿون

در تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ ،افزایش ﻣﯿزان اﺳﯿدچﺮب آزاد در فﯿﻠﻪ

چﺮﺑﯽ ،پﯿشﺮفﺖ طﻌم ﻧﺎﻣﻄﻠوب ،ایﺠﺎد تزﯿﯿﺮات ﺑﺎفﺘﯽ ﺑﺮ

هﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -ﺳبوس

اﺛﺮ دﻧﺎتوره شدن پﺮوتﺌﯿﻦ و در ﻧﻬﺎیﺖ کﺎهش کﯿفﯿﺖ

ﺑﺮﻧج روﻧد کندتﺮي ﻧسبﺖ ﺑﻪ تﯿمﺎر شﺎهد داشﺖ
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( .)P<0/05پﺮیﺮا و همﮑﺎران در ﺳـﺎل ،2010ﮔــزارش

ﻣدت ﻧﮕﻬداري افزایش ﻣخﺘصﺮ داشﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیج

کﺮدﻧــد کــﻪ افــزودن تﺮکﯿبــﺎت آﻧﺘــﯽاکســﯿدان

آﻧﺎﻟﯿزآﻣﺎري ،تفﺎوت ﻣﻌنﯽداري ﺑﯿﻦ  pHﻧموﻧﻪهﺎي شﺎهد

اﺳــﺘخﺮاج شــده از پوﺳﺘﻪ ﺟو در فﯿﻠمهـﺎي پﻠـﯽاتﯿﻠنـﯽ

ﺑﺎ فﯿﻠﻪهﺎي داراي پوشش کﯿﺘوزان و فﯿﻠﻪهﺎي داراي

ﺑـﺎ داﻧسـﯿﺘﻪ پﺎیﯿﻦ ،اﺳﯿدهﺎيچﺮب آزاد در ﻣﺎهﯽ ﺳﺎﻟمون

پوشش کﯿﺘوزان -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج در تمﺎم

ﻣنﺠمد را کﺎهش ﻣﯽدهد کﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ هم-

روزهﺎي آزﻣﺎیش ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روز صفﺮ ﻣشﺎهده ﮔﺮدید

خواﻧﯽ دارد.

( .)P>0/05اﻣﺎ اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽداري ﺑﯿﻦ  pHتﯿمﺎرهﺎي

pH
تزﯿﯿﺮات  pHتﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ

پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان-عصﺎره ﺳبوس

فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي

ﺑﺮﻧج در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

رﻧﮕﯿﻦکمﺎن طﯽ ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل در شﮑل  ،4ﻧشﺎن

(.)P<0/05

داده شده اﺳﺖ .ﻣﯿزان  pHدرﻧموﻧﻪهﺎي فﯿﻠﻪ درطول
کیتوزان -سبوس برنج

ﻧموﻧﻪﺑﺮداري ﻣشﺎهده ﻧشد

کیتوزان

8

شاهد

7.5
7
6.5
6

pH

5.5
5
4.5
4
20

16

12

4

8

0

زمان نگهداری (روز)

شکل  -4تغییرات  pHفیلههای ماهی قزلآالی رنگین کمان طی نگهداری در یخچال

افزایش  pHرا ﺑﺎ ﮔﺬشﺖ زﻣﺎن ﻧﮕﻬداري ﻣﯽتوان ﺑﻪ توﻟﯿد

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧدن آن در طول ﻣدت ﻧﮕﻬداري ﻧسبﺖ ﺑﻪ ﻧموﻧﻪ-

تﺮکﯿبﺎت فﺮار ﻣﺎﻧند آﻣوﻧﯿﺎک و تﺮيﻣﺘﯿلآﻣﯿﻦ ﺣﺎصل از

هﺎي ﺑدون پوشش ﻣﯽﮔﺮدد کﻪ اﺣﺘمﺎﻻً ﺑﻪ عﻠﺖ پوشش

فﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي فﺎﺳدکننده ﻣﺎهﯽ ﻧسبﺖ داد .ﻧﺘﺎیج

اﺳﯿدي کﯿﺘوزان ( )pH=4/58–4/63در ﺳﻄ ﮔوشﺖ و

تﺤقﯿش ﺣﺎﺿﺮ ﻧشﺎن داد پوشش کﯿﺘوزان ﺑﻪ طور ﻗﺎﺑل

خصوصﯿﺖ ﻣﻬﺎر رشد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﻣﯽﺑﺎشد.

توﺟﻬﯽ pH ،فﯿﻠﻪهﺎ را ﻧسبﺖ ﺑﻪ ﻧموﻧﻪ شﺎهد کﺎهش داده

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیج آﻧﺎﻟﯿز آﻣﺎري ،اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽداري ﺑﯿﻦ pH

اﺳﺖ ( .)P>0/05ﻧﺘﺎیج ﺣﺎصل از ایﻦ تﺤقﯿش ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ-

تﯿمﺎرهﺎي پوشش کﯿﺘوزان و پوشش کﯿﺘوزان -ﺳبوس

دﺳﺖ آﻣده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎیﺮ ﻣﺤققﯿﻦ ﻣﺎﻧند دوان و

ﻧموﻧﻪﺑﺮداري ﻣشﺎهده ﻧشد

همﮑﺎران ( ،)2010فﺎن و همﮑﺎران ( ،)2009اینﮕواد و

ﺑﺮﻧج در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

( .)P<0/05در ارتبﺎط ﺑﺎ تأﺛﯿﺮ عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج در

همﮑﺎران ( )2006و ﺣسﻦ زاده و همﮑﺎران ( )1390کﻪ

ﻣﯿزان  ،pHﮔزارشهﺎي ﻣبنﯽ ﺑﺮ کﺎهش  pHدر طول

کﯿﺘوزان را ﺑﻪ عنوان پوشش در ﮔوشﺖ ﻣﺎهﯽ و ﻣﺮغ

ﻣدت ﻧﮕﻬداري وﺟود ﻧدارد.

اﺳﺘفﺎده کﺮدﻧد ،ﻣﻄﺎﺑقﺖ دارد .اﺳﺘفﺎده از پوشش
کﯿﺘوزان درﻧموﻧﻪهﺎي ﮔوشﺖ ﺑﺎع کﺎهش ﻣﯿزان  pHو
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جرجاني ،قلیچي و ...

در یخچﺎل در ﺟدول  ،2آورده شده اﺳﺖ.

ارزیابی حسیﻧﺘﺎیج ﺣﺎصل از ارزیﺎﺑﯽ ﺣسﯽ تﯿمﺎرهﺎي
ﻣخﺘﻠ

فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن طﯽ ﻧﮕﻬداري
جدول -2نتایج ارزیابی ﺣسﯽ فیلههای ماهی قزلآالی رنگین کمان طی نگهداری در یخچال
زمان نگهداری (روز)

شاخص حسی
بافت

بو

رنگ

پذیرش
کلی

تیمار

صفر

4

8

12

16

20

شﺎهد

4/94 0±/48 aA

4/78 0±/11 aA

3/830 0±/41bB

1/85 0±/33B

1/03 0±/43cC

cB

1/00 0±/23

کﯿﺘوزان

4/98 0±/27 aA

4/78 0±/71 aA

4/55 0±/31aA

4/11 0±/71A

3/87 0±/23cB

cA

3/35 0±/71

کﯿﺘوزان  -ﺳبوس

5/00 0±/17 aA

4/71 0±/61 aA

4/55 0±/60aA

4/23 0±/51A

4/13 0±/33bA

cA

3/45 0±/61

شﺎهد

4/95 0±/58 aA

4/68 0±/13 aA

3/450 0±/09bB

1/43 0±/43B

1/03 0±/23cC

cB

0/90 0±/33

0±/21 aA

0±/41bA

0±/71A

0±/73cB

3/68

cA

3/28 0±/11

4/59 0±/51aA

4/23 0±/71A

4/11 0±/51bA

cA

3/35 0±/61

1/75 0±/14cB

1/53 0±/23cC

cC

1/32 0±/71

0±/91bA

0±/73cB

5/00 0±/31

کﯿﺘوزان

aA

کﯿﺘوزان  -ﺳبوس

5/00 0±/41 aA

4/71 0±/23 aA

شﺎهد

4/8 0±/24 aA

4/23 0±/51 aB

3/73 0±/31bB

0±/61 aAB

0±/31bA

cB

3/23 0±/11

کﯿﺘوزان  -ﺳبوس

4/91 0±/61 aA

4/81 0±/73 aA

4/58 0±/91aA

4/43 0±/71bA

4/01 0±/51bcA

dA

3/17 0±/41

شﺎهد

4/94 0±/18 aA

4/71 0±/56 aA

3/72 0±/37bB

2/91 0±/31cB

1/03 0±/33cC

cB

1/00 0±/23

0±/61 aA

0±/21bA

0±/91bA

0±/73cB

cA

3/03 0±/61

bA

3/18 0±/71

کﯿﺘوزان

aA

5/00 0±/41

4/68

4/23

4/11

5/00 0±/71

کﯿﺘوزان

aA

کﯿﺘوزان  -ﺳبوس

4/89 0±/41 aA

4/78

4/98

4/89 0±/73 aA

4/31

4/81

4/67 0±/71aA

4/21

4/19

4/31 0±/66aA

3/46

3/54

4/11 0±/51abA

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر (تﻌداد تﮑﺮار=)6
اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار در ﺳﻄ  0/05ارزیﺎﺑﯽ ﮔﺮدید.

ﺣﺮوف کوچک ﻣﺘفﺎوت در هﺮ ردی

ﻧشﺎندهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05یک تﯿمﺎر در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

ﻣﯽﺑﺎشد.

ﺣﺮوف ﺑزر ﻣﺘفﺎوت ﻧشﺎندهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05ﺑﯿﻦ تﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ در یک روز ﻣﯽﺑﺎشد.
ﻧموﻧﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ تﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣصﺎرف اﻧسﺎﻧﯽ ﻣنﺎﺳب

( )1391ﻧﯿز ﮔزارش کﺮدﻧد کﻪ افزودن اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ ﺑﻪ

هسﺘند کﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺣسﯽ از  4کمﺘﺮ ﻧشده ﺑﺎشد .اﻣﺘﯿﺎز

پوشش کﯿﺘوزاﻧﯽ فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻ ﻧﯿز ﺑﺎع

اﻣﺘﯿﺎز

رﻧگ ،ﺑو ،ﺑﺎفﺖ و ﻣقبوﻟﯿﺖ کﻠﯽ ﻧموﻧﻪ شﺎهد ،در روز 8

ﺑﺎﻻتﺮ خصوصﯿﺖ رﻧگ و پﺬیﺮش کﻠﯽ در اﻧﺘﻬﺎي دوره

ﻧﮕﻬداري ﺑﻪ کمﺘﺮ از  4رﺳﯿد .در ﻧموﻧﻪهﺎي داراي

ﻧﮕﻬداري (روز شﺎﻧزدهم) در ﻣقﺎیسﻪ ﺑﺎ فﯿﻠﻪهﺎي پوشش-

پوشش کﯿﺘوزان فﺎﻗد عصﺎره کﻠﯿﻪ شﺎخصهﺎي ﺣسﯽ

دار کﯿﺘوزان فﺎﻗد اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ شد.

ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ در روز  16ﺑﻪ ﺣد عدم ﻣقبوﻟﯿﺖ رﺳﯿد.

اﺛﺮات آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ و آﻧﺘﯽﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ پوشش کﯿﺘوزان،

اﻣﺘﯿﺎز رﻧگ ،ﺑو ،ﺑﺎفﺖ و ﻣقبوﻟﯿﺖ کﻠﯽ ﻧموﻧﻪ کﯿﺘوزان -

ﻣﺎﻧدﮔﺎري فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻ را همﺮاه ﺑﺎ ﺣفﻆ کﯿفﯿﺖ

ﺳبوس ﺑﺮﻧج در روز  20ﻧﮕﻬداري ﺑﻪ کمﺘﺮ از ( 4عدم

آن افزایش داد .ﻧﺘﺎیج ﺣﺎصل از ایﻦ تﺤقﯿش ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج اﺟﺎه

ﻣقبوﻟﯿﺖ) رﺳﯿد .ﻧﺘﺎیج ارزیﺎﺑﯽ ﺣسﯽ ﻧموﻧﻪهﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎیج

و همﮑﺎران ( )1391ﻣﻄﺎﺑقﺖ دارد.

ﺣﺎصل از آزﻣﺎیشﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣنﻄبش ﺑود.

آنالیز میکروبی

اکسیداﺳﯿون ﺑﺎﻻي چﺮﺑﯽ و رشد ﻣﯿﮑﺮوبهﺎ ،فﯿﻠﻪ ﻣﺎهﯽ

ﻧﺘﺎیج ﺣﺎصل از شمﺎرش کﻠﯽ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ و شمﺎرش

در ﻧموﻧﻪ شﺎهد ﻧشﺎﻧﻪهﺎي فسﺎد را ﺑﻪ صورت ﺑوي ﺑد،

ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ تﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ

فﯿﻠﻪهﺎي

ﻟزج شدن ﺑﺎفﺖ و تزﯿﯿﺮ رﻧگ پس از  8روز ﻧﮕﻬداري

ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦکمﺎن طﯽ ﻧﮕﻬداري در یخچﺎل در

ﻧشﺎن داد.

ﺟدول  ،3آورده شده اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ کل در ﻧموﻧﻪ

همچنﯿﻦ افزودن عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﻪ پوشش

شﺎهد  3/87 log10 CFU/grو در ﻧموﻧﻪهﺎي پوشش

پﺎیدار ﻣﺎﻧدن ویژﮔﯽ هﺎي ﺣسﯽ و

داده شده ﺑﺎ کﯿﺘوزان  -عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج log10

کﯿﺘوزاﻧﯽ ﺑﺎع

ﻣقبوﻟﯿﺖ کﻠﯽ فﯿﻠﻪهﺎ تﺎ روز  16ام شد .اﺟﺎه و همﮑﺎران

 3/81 CFU/grﻣﺘزﯿﯿﺮ ﺑود.
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ شمﺎرش ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ ﺑﺎ ﮔﺬشﺖ زﻣﺎن

ﺑﺎر ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ کل در ﮔوشﺖ ﻣﺎهﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﮕﻬداري ﺛﺎﺑﺖ

ﻧﮕﻬداري افزایش یﺎفﺖ ،اﻣﺎ تﺎ روز  8ﻧﮕﻬداري شمﺎرش

شده اﺳﺖ (ﻻیون و همﮑﺎران  2000و فﺎن و همﮑﺎران

کﻠﯽ ،ﺑﺮاي همﻪ تﯿمﺎرهﺎ کمﺘﺮاز  7 log10 CFU/grﺑود و

.)2008

در روز  12ﻧﮕﻬداري شمﺎرش ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ در ﻧموﻧﻪ شﺎهد

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕوي افزایش تﻌداد ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي

ﺑﻪ  7/78 log10 CFU/grرﺳﯿد کﻪ ﺑﺎﻻتﺮ از ﺣد ﻣﺠﺎز

ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻣشﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﮕوي تزﯿﯿﺮات شمﺎرش کﻠﯽ

توصﯿﻪ شده ﺑﺮاي ﻣﺎهﯽ خﺎم ( )7 log10 CFU/grﺑود.

ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ ﺑوده اﺳﺖ .ﻣﯿزان اﺑﺘدایﯽ ﻣقﺎدیﺮ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي

ﻟﺬا ﻣﺎﻧدﮔﺎري فﯿﻠﻪهﺎي ﺑدون پوشش را ﻣﯽتوان یک دوره

ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ در فﯿﻠﻪهﺎي ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻ در تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎ

 10روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮفﺖ .در ﻣورد ﻧموﻧﻪهﺎي پوششدار

تقﺮیبﺎ یﮑسﺎن ﺑود و تفﺎوت ﻣﻌنﺎداري ﺑﯿﻦ تﯿمﺎرهﺎي
ﻣشﺎهده ﻧشد ( .)P<0/05در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ

شده ﺑﺎ کﯿﺘوزان ،شمﺎرش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ،در روز 20

ﻣخﺘﻠ

ﻧﮕﻬداري ﺑﻪ  7/92 log10 CFU/grرﺳﯿد ،ﻟﺬا زﻣﺎن

شمﺎرش اوﻟﯿﻪ ایﻦ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ در فﯿﻠﻪهﺎي شﺎهد log10

ﻣﺎﻧدﮔﺎري آن را ﻣﯽتوان در ﺣدود  16روز اعﻼم کﺮد.

 3/45 CFU/grو در ﻧموﻧﻪهﺎي پوشش داده شده ﺑﺎ

در ﻧموﻧﻪهﺎي کﯿﺘوزان -ﺳبوس ﺑﺮﻧج ،ﺑﺎر ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ کل

کﯿﺘوزان و کﯿﺘوزان -ﺳبوس ﺑﺮﻧج ﺑﻪ تﺮتﯿب  3/31و

تﺎ روز  20از ﺣد ﻣﺠﺎز خود فﺮاتﺮ ﻧﺮفﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬشﺖ زﻣﺎن

 log10 CFU/gr 3/32ﺑود.

ﺑﺎر ﺑﺎکﺘﺮیﺎیﯽ کل ﮔوشﺖ ﻣﺎهﯿﺎن افزایش یﺎفﺖ .افزایش
جدول  -3شمارش کلی باکتریها ،شمارش باکتریهای سرمادوست ) (log10 cfu/grفیلههای ماهی قزلآالی رنگین کمان طی
نگهداری در یخچال
زمان نگهداری (روز)
شﺎخص
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
شمارش
کلی
باکتریها

تﯿمﺎر

0

4

8

12

16

20

شﺎهد

3/87 0±/48 aA

4/45 0±/11 aA

5/57 0±/41bB

7/78 0±/33bB

8/56 0±/43cC

cB

9/69 0±/23

کﯿﺘوزان

3/98 0±/27 aA

4/03 0±/71 aA

4/79 0±/31aA

5/81 0±/71bA

6/87 0±/23cB

cA

7/92 0±/71

3/81 0±/17

3/78 0±/61

0±/60aA

0±/51bA

0±/33bA

cA

6/89 0±/61

6/40 0±/09cB

8/13 0±/33dB

8/63 0±/23dC

fC

9/10 0±/33

0±/41bA

0±/41cA

0±/73dB

eB

8/00 0±/11

کﯿﺘوزان-

aA

ﺳبوس

شمﺎرش

شﺎهد

ﺑﺎکﺘﺮي

کﯿﺘوزان

ﺳﺮﻣﺎ

کیتوزان-

دوﺳﺖ

سبوس

aA

3/45 0±/18 aA

5/38 0±/21 bB

3/31 0±/31

3/58 0±/31

aA

aA

4/12

4/59

5/23

5/89

5/78

6/98

هﺎي
3/32 0±/23 aA

3/81 0±/19 aA

4/31 0±/51bA

5/21 0±/41cA

6/61 0±/51dA

eA

7/23 0±/61

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر .اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار در ﺳﻄ  0/05ارزیﺎﺑﯽ ﮔﺮدید.
ﺣﺮوف کوچک ﻣﺘفﺎوت در هﺮ ردی

ﻧشﺎندهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05یک تﯿمﺎر در روزهﺎي ﻣخﺘﻠ

ﻣﯽﺑﺎشد.

ﺣﺮوف ﺑزر ﻣﺘفﺎوت ﻧشﺎندهنده اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ( )P>0/05ﺑﯿﻦ تﯿمﺎرهﺎي ﻣخﺘﻠ در یک روز ﻣﯽﺑﺎشد.
ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﮔﺮم ﻣنفﯽ ،ﮔﺮوه اصﻠﯽ

ﻧموﻧﻪﺑﺮداري ﻣقدار ایﻦ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از روز صفﺮ

ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺳمهﺎي عﺎﻣل فسﺎد ﻣﺎهﯽ هسﺘند (ﮔﺮم و

در ﻧموﻧﻪ شﺎهد ﺑﺎ ﻧموﻧﻪهﺎي کﯿﺘوزان و کﯿﺘوزان-

هﺎس  .)1996اﻟﮕوي رشد ایﻦ ﺑﺎکﺘﺮيهﺎ تﺎ ﺣدودي

ﺳبوس ﺑﺮﻧج داراي اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽداري ﺑود (.)P>0/05

ﻣشﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﮕوي رشد ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي کل ﺑود ،ﺑﻪطوري کﻪ

ﻣقدار ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ در ﻧموﻧﻪهﺎي کﯿﺘوزان و

کمﺘﺮیﻦ ﻣقدار آن در روز صفﺮ و ﺑﯿشﺘﺮیﻦ ﻣقدار آن در

کﯿﺘوزان -ﺳبوس ﺑﺮﻧج تنﻬﺎ در روزهﺎي  16و  20داراي

اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﮕﻬداري ﻣشﺎهده شد .در تمﺎﻣﯽ روزهﺎي

اخﺘﻼف ﻣﻌنﯽدار ﺑود ( .)P>0/05فﯿﻠﻪهﺎي کﯿﺘوزان-
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ﺳبوس ﺑﺮﻧج کمﺘﺮیﻦ ﻣقدار ﺑﺎکﺘﺮي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ را در

ﻧﺘﺎیج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧشﺎن داد ،کﺎرﺑﺮد پوشش کﯿﺘوزان

روز ﺑﯿسﺖ ﻧﮕﻬداري داشﺖ و فﯿﻠﻪهﺎي شﺎهد ﺑﯿشﺘﺮیﻦ

ﺑﻪ تنﻬﺎیﯽ و یﺎ همﺮاه ﺑﺎ عصﺎره ﺳبوس ﺑﺮﻧج در فﯿﻠﻪهﺎي

ﻣقدار ﺑﺎکﺘﺮي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ را در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﮕﻬداري

ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻي رﻧﮕﯿﻦ کمﺎن ،داراي خﺎصﯿﺖ ﺿد-

داشﺖ .طبش ﻧﺘﺎیج ﺣﺎصﻠﻪ ،شمﺎرش ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي کل در

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و آﻧﺘﯽاکسﯿداﻧﯽ ﺑوده و ﺿمﻦ کﺎهش

تمﺎﻣﯽ تﯿمﺎرهﺎ روﻧدي افزایشﯽ داشﺖ ،وﻟﯽ ایﻦ روﻧد

فﺮآوردههﺎي عﺎﻣل اکسﯿداﺳﯿون ،ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤصول

افزایشﯽ در تﯿمﺎرهﺎي پوششدار شده ﺑﺎ کﯿﺘوزان کندتﺮ

را ﺑﻬبود ﺑخشﯿده و ﺑﺎع ﺣفﻆ کﯿفﯿﺖ ارﮔﺎﻧوﻟپﺘﯿﮑﯽ فﯿﻠﻪ-

از تﯿمﺎر شﺎهد ﺑوده اﺳﺖ ( .)P>0/05اﺟﺎه و همﮑﺎران

هﺎ ﻣﯽشود .همچنﯿﻦ ایﻦ پوشش ﻣدت ﻣﺎﻧدﮔﺎري فﯿﻠﻪهﺎ

( )1391اﺛﺮ پوشش کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ ﺑﺮ

را در طﯽ یخچﺎلﮔﺬاري افزایش داده و زﻣﯿنﻪ ﻻزم ﺑﺮاي

عمﺮ ﻣﺎﻧدﮔﺎري ﻣﺎهﯽ ﻗزلآﻻ را ﺑﺮرﺳﯽ کﺮدﻧد .ﻧﺘﺎیج آﻧﻬﺎ

اﺳﺘفﺎده از ایﻦ تﺮکﯿبﺎت طبﯿﻌﯽ در اﻧواع ﮔوشﺖ و

ﻧشﺎن داد کﻪ ﻣقدار ﺑﺎکﺘﺮيهﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ در ﻧموﻧﻪ-

فﺮآوردههﺎي آﻧﻬﺎ را فﺮاهم ﻣﯽکند.

هﺎي پوشش کﯿﺘوزان و همچنﯿﻦ کﯿﺘوزان ﺑﻪ همﺮاه
اﺳﺎﻧس دارچﯿﻦ در روز اﻧﺘﻬﺎي ﻧﮕﻬداري (روز شﺎﻧزدهم)
ﻧسبﺖ ﺑﻪ ﻧموﻧﻪ شﺎهد کمﺘﺮ ﺑوده و کمﺘﺮ از  7ﺳﯿﮑل
ﻟﮕﺎریﺘمﯽ ﺑوده اﺳﺖ.
نتیجهگیری کلی

سپاسگزاری
ایﻦ پژوهش ﺑﺎ ﺣمﺎیﺖ ﻣﺎﻟﯽ داﻧشﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣد
آزادشﻬﺮ اﻧﺠﺎم شده اﺳﺖ .ﺑﻪ ایﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺣوزه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ پژوهش واﺣد کﻪ زﻣﯿنﻪ اﻧﺠﺎم تﺤقﯿش را فﺮاهم
ﻧمودﻧد ،کمﺎل تشﮑﺮ را داریم.
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Abstract
The present study was conducted to evaluate the effect of antimicrobial and antioxidant chitosan
coating enriched with rice-bran extract on the shelf-life extension of trout fillet. Rice-bran extract
was extracted with 80% methanol. Samples were separated into three groups; uncoated and without
rice-bran extract (Control), coated with chitosan and coated with chitosan containing 2% rice-bran
extract. Fish fillets were stored at refrigerated condition (4±1˚C) for 20 days. Lipid contents,
chemical characteristics (peroxide value, thiobarbituric acid, free fatty acids, pH) and microbial
(total bacteria and psychrophilic counts) and organoleptic properties (odor, color, texture, and
general acceptability) were compared in fillets at various days of cold storage (0, 4, 8, 12, 16 and 20
days). Chitosan coating and chitosan coating containing rice-bran extract had positive effect in
reducing the peroxide value, thiobarbituric acid, free fatty acids and pH. Microbial analysis
indicated that coating enriched with rice-bran extract had a significant effect in the reducing the
total bacteria and psychrophilic counts. Results showed that chitosan coatingand using rice-bran
extract in coating had significant effects in reducing the chemical indices of spoilage and microbial
properties and extension the shelf-life of trout fillets.
Keywords: Rice-bran, Rainbow trout, Chitosan, Chemical quality, Shelf life

