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 هاترين يافتهمهم

نانولیپوزوم  اسانس حاوی تیمار در آن کندترین و شاهد تیمار در مختلف باکتریایي هایشاخص رشد روند ترینسریع -

 . شد مشاهده شده

 زمان توانستند خالص و شده نانولیپوزوم وهيک پونه اسانس درصد 2ژالتین محتوی  هایپوشش که داد نشان نتایج -

 .دهند افزایش داریمعني شکل به شاهد تیمار با مقایسه در را آالقزل ماهي هایفیله ماندگاری

 اسانس از بهتر گرفته صورت هایآزمون تمامي در نخست، روزهای در خصوصاً شده نانولیپوزوم اسانس محتوی تیمار -

 ضد اثر پایداری و کارایي پوشش اعمال پس از هفته یک حدود تا اساساً هانولیپوزومنا دهدمي نشان که بود خالص

 .دادند افزایش را اسانس میکروب

 مقدمه )شرح مساله(

اشباع غیرو محتوای باالی اسیدهای چرب  پذیری مناسبدلیل هضمههای حاصل از آن بمصرف ماهي و فرآورده

(Polyunsaturated fatty acidsتوصی )کارهایي االیي دارد و بنابراین به راهپذیری به شده است. با این حال، ماهي فساد

کننده داشته تا زمان رسیدن به مصرف محصولتوزیع و نگهداری دوره  رسدر سراکه توانایي حفظ کیفیت آن را نیاز است 

، سبب افزایش یي تازه و با کیفیتکنندگان برای عرضه محصوالت غذا، افزایش درخواست از طرف مصرفعالوههباشند. ب

تواند ها ميپوششکارگیری این ههای گیاهي شده است. بهای خوارکي محتوی اسانستوجه به تولید و استفاده از پوشش

ن های تشکیل شده از ژالتین پیش از ایتي از قبیل ماهي موثر باشد. پوششدر افزایش زمان ماندگاری محصوالت گوش

ه بروز مشکالتي نظیر با توجه باند. کار گرفته شدههدهنده زمان ماندگاری فیله تازه ماهي بدارنده و ارتقاعنوان عامل نگههب

های خوراکي از ژالتین ز پستانداران، تولید پوششهای )جنون گاوی( ناشي از مصرف محصوالت تولیدی اشیوع بیماری

ي کپور معمولي کردن ماهآوری و فیلهفلس طي عمل زیادی نسبتاًمیزان  ماهي توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

های گیاهي میان اسانس در ع تولید ژالتین را داراست.بعنوان منهشود که پتانسیل باالیي برای کاربرد بمي در ایران حاصل

 ه شده است. باعنوان یک افزودني دارای خواص ضدمیکروبي و ضداکسیداني شناختهخوبي بهمتنوع، اسانس پونه کوهي ب

گیری پوشش آنها طي پروسه خشک شدن محلول و شکلهای گیاهي، تبخیر دلیل طبیعت فرار اسانسهاین حال ب

نهایي منجر شود. ریزپوشاني های تولیدی پوششتواند به کاهش کارایي و اثربخشي آنها در محتمل است که مي موردنظر

ا طي فرآیند تولید وسیله محافظت از آنههها را بکارایي اسانس کل باشد وی این مشها مي تواند راه حل مناسبي برااسانس

و همچنین اعمال رهایش کنترل شده افزایش دهد. ریزپوشاني ترکیبات هیدروفوب در یک محیط آبي به  و نگهداری

ر بررسي و روشن شدن استفاده ترکیباتي آمفیفیلیک از قبیل لسیتین نیاز دارد. بنابر مطالب عنوان شده، هدف از این کا

ده در شده با اسانس پونه کوهي خالص و نانولیپوزوم شهای ژالتین حاصل از فلس ماهي کپور معمولي غنيتوانایي پوشش

 کمان طي مدت نگهداری در یخچال بود. آالی رنگینهای ماهي قزلافزایش زمان ماندگاری فیله
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

حاوی اسانس )خالص  ژالتین با شده داده پوشش همچنین و خالص ژالتین با شده داده پوشش شاهد، هاینمونه

 سرمادوست، بار باکتریایي کل، باکتریایيبار ) باکتریایي هایشاخص نظر از ایدوره صورتهب و نانولیپوزوم شده(،

 رشد روند ترینسریع .شدند ارزیابي( pH و TVB-N) شیمیایي و( انتروباکتریاسه خانواده و سودوموناس جنس

 .شد مشاهده نانولیپوزوم شده اسانس حاوی تیمار در آن کندترین و شاهد تیمار در مختلف باکتریایي هایشاخص

های شیمیایي و میکروبي . ارتباط شاخصطول زمان نگهداری افزایش نشان دادنددر  pHو  TVB-Nهای شاخص

های های مفید در بررسي فساد فیلهعنوان شاخصهتوانند بمي pHو  TVB-Nدهد خوبي مشهود بوده که نشان ميبه

 صورت هایآزمون تمامي در نخست، روزهای در خصوصاً شده نانولیپوزوم اسانس محتوی تیمار ماهي استفاده شوند.

 کارایي پوشش اعمال پس از هفته یک حدود تا اساساً هانانولیپوزوم دهدمي نشان که بود خالص اسانس از بهتر گرفته

 . دادند افزایش را اسانس میکروب ضد اثر پایداری و

 ت موضوعاهمی

عرضه محصوالت غذایي تازه و با کیفیت، سبب افزایش توجه به تولید و افزایش درخواست مصرف کنندگان برای 

توانند به حفظ کیفیت و ها ميهای گیاهي شده است. این پوششهای خوارکي حاوی اسانسکارگیری پوششهب

، وبت، اکسیداسیون چربيوسیله ممانعت از کاهش رطهبهبود ماندگاری غذاهای گوشتي تازه، منجمد و فرآوری شده ب

عمل  میکروبيو ضد يهای ضداکسیدانافزودنيعنوان حامل هو فعالیت میکروبي کمک کنند و در واقع ب تخریب رنگ

های داخلي، های مختلف فساد از قبیل رشد میکروبي، فعالیت آنزیمگزارش شده است که مکانیسمکنند. مي

ماهي و دیگر غذاهای دریایي طي مرحله  ای شدن آنزیمي در کاهش کیفیت و ماندگاریاکسیداسیون چربي و قهوه

های ی اسانسهای خوراکي متشکل از موادی نظیر پروتئین )ژالتین( حاوپوششکارگیری هب نگهداری دخالت دارند.

با توجه به بروز مشکالتي  زمان ماندگاری ماهي و محصوالت گوشتي موثر باشد. از طرفيتواند در بهبود گیاهي مي

های خوراکي از پوششای )جنون گاوی( ناشي از مصرف محصوالت تولیدی از پستانداران، تولید هنظیر شیوع بیماری

آوری و فیله کردن ماهي کپور فلس طي عملمیزان زیادی  ژالتین ماهي توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

  .بع تولید ژالتین پتانسیل باالیي داردعنوان منهبرای کاربرد بشود که ریخته مي معمولي در ایران دور
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

  های اسانس پونه کوهی.زیع اندازه ذرات و پتانسیل زتای نانولیپوزومنمودارهای مرتبط با تو -5شکل 

 
 . (C2±۹°روز نگهداری در یخچال ) 5۳باکتریایی کل تیمارهای مختلف طی مدت  بررسی تغییرات بار -5 جدول

 تیمار
 زمان نگهداری )روز(

0 ۹ 8 22 2۳ 

 0/2۴aE 5/2۹±0/2۳aD ۳/۳۳±0/20aC 8/۹5±0/0۳aB ۴/82±0/2۹aA±2/8۳ شاهد

 0/2۴aE 5/02±0/0۹aD ۳/2۳±0/2۳aC 8/۳5±0/08aB ۴/۹5±0/02bA±2/8۳ ژالتین

 0/2۴aE ۹/5۳±0/۳۳bD ۳/۳8±0/05bC ۳/5۳±0/25bB 8/۳۳±0/22cA±2/8۳ 2% پونه -ژالتین

 0/2۴aE ۹/۳8±0/08bD 5/8۳±0/22cC ۳/25±0/0۴cB 8/۳2±0/28cA±2/8۳ 2% لیپوزوم پونه -ژالتین

دار بین دهنده اختالف معنيترتیب نشان..( در هر ردیف به, A ،B ،C..( در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت ), a ،b ،cت )حروف کوچک متفاو

 . انحراف معیار گزارش شده است ±صورت میانگین هها باست؛ داده P<05/0ها در سطح تیمارها و زمان

 

 (. C2±۹°روز نگهداری در یخچال ) 5۳مختلف طی مدت  بررسی تغییرات بارباکتریایی سرمادوست تیمارهای -2جدول 

 تیمار
 زمان نگهداری )روز(

0 ۹ 8 22 2۳ 

 0/2۳aE ۹/۴۳±0/22aD ۳/50±0/02aC 8/۳۳±0/08aB ۴/۳0±0/08aA±2/۳۳ شاهد

 0/2۳aE ۹/۴0±0/25abD ۳/۹2±0/2۹aC 8/52±0/2۳aB ۴/۹0±0/0۴bA±2/۳۳ ژالتین

 0/2۳aE ۹/۳2±0/20bD ۳/8۳±0/0۳bC 8/22±0/0۳bB ۴/0۳±0/2۳bA±2/۳۳ 2پونه % -ژالتین

 0/2۳aE ۹/22±0/08cD ۳/28±0/22cC ۳/۴۹±0/2۹cB 8/80±0/2۳bA±2/۳۳ 2لیپوزوم پونه % -ژالتین

دار بین دهنده اختالف معنيترتیب نشان..( در هر ردیف به, A ،B ،C..( در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت ), a ،b ،cحروف کوچک متفاوت )

 انحراف معیار گزارش شده است.  ±صورت میانگین ها بهاست؛ داده P<05/0ها در سطح یمارها و زمانت
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . (C2±۹°روز نگهداری در یخچال ) 5۳های سودومناس تیمارهای مختلف طی مدت بررسی تغییرات در تعداد باکتری -۳ جدول

 یمارت
 زمان نگهداری )روز(

0 ۹ 8 22 2۳ 

 0aE ۹/۳۳±0/0۴aD ۳/۳8±0/0۳aC 8/22±0/0۴aB 8/۹۴±0/28abA 0/۳±2/5۳ شاهد

 0/0۳aE ۹/۳۹±0/22aD ۳/۳0±0/22aC ۳/۳۳±0/2۳bB 8/۳۳±0/2۳aA±2/5۳ ژالتین

 0/0۳aE ۹/2۳±0/08bD 5/8۳±0/2۳bC ۳/55±0/2۳cB 8/2۳±0/2۴bcA±2/5۳ 2% پونه -ژالتین

 0/0۳aE ۹/05±0/05bD 5/8۳±0/25bC ۳/۳8±0/20cB 8/0۳±0/22cA±2/5۳ 2% لیپوزوم پونه -تینژال

دار بین دهنده اختالف معنيترتیب نشان..( در هر ردیف به, A ،B ،C..( در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت ), a ،b ،cحروف کوچک متفاوت )

 انحراف معیار گزارش شده است.  ±صورت میانگین ها بهاست؛ داده P<05/0ها در سطح تیمارها و زمان

 

 

 . (C2±۹°روز نگهداری در یخچال ) 5۳بررسی تغییرات در تعداد انتروباکترهای تیمارهای مختلف طی مدت  -۹ جدول

 تیمار
 زمان نگهداری )روز(

0 ۹ 8 22 2۳ 

 0/22aD ۳/۴0±0/0۴aC 5/88±0/0۹aB ۳/8۳±0/2۳aA ۳/20±0/22aA±2/۴۳ شاهد

 0/22aD ۳/۴0±0/0۳aC 5/۹۳±0/08bB ۳/8۹±0/25aA ۳/۴۳±0/2۳aA±2/۴۳ تینژال

 0/22aE ۳/5۳±0/0۹bD ۹/۳۳±0/22cC 5/۳۹±0/0۳bB ۳/22±0/۳2bA±2/۴۳ 2% پونه -ژالتین

 0/22aD ۳/0۳±0/0۹cC ۹/25±0/2۳dB ۳/08±0/2۳bA ۳/28±0/2۳bA±2/۴۳ 2% لیپوزوم پونه -ژالتین

دار بین دهنده اختالف معنيترتیب نشان..( در هر ردیف به, A ،B ،C( در هر ستون و حروف بزرگ متفاوت ).., a ،b ،cحروف کوچک متفاوت )

 انحراف معیار گزارش شده است.  ±صورت میانگین ها بهاست؛ داده P<05/0ها در سطح تیمارها و زمان
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

 
 مدت طی مختلف هایپوشش با شده تیمار کمانرنگین آالیقزل ماهی هایفیله pHو  TVB-Nهای روند تغییرات شاخص -2 شکل

: G+EO2%ژالتین خالص؛  با شده داده پوشش هاینمونه: Gelatin شاهد )بدون پوشش(؛: Blank؛ (C2±۹°) یخچال در نگهداری

با  شده داده پوشش هاینمونه: G+L.EO2%کوهی؛  پونه اسانس درصد 2 یپوشش ژالتینی محتو با شده داده پوشش هاینمونه

  شده. نانولیپوزوم کوهی پونه اسانس درصد 2 محتوی پوشش ژالتینی

 


