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 چکیده 

بر کیفیت و ماندگاری فیله ماهی کپور  (Salvia officinalis) متیل سلولز حاوی عصاره مریم گلیدر مطالعه حاضرر، أثییر پوشرف فعال روراکی کربوکسری   

متیل سررلولز بدون های ماهی کپور معمولی در پنج گروه شرراهد، پوشررف کربوکسرری¬بررسرری شرردل فیله( ºϹ1±1) ی نگهداری در یخچال¬معمولی طی دوره

)بار  ( و میکروبیpH, TVN, PV, TBAهای شیمیایی )شارص، روز 12مدت  بعد ازدرصرد عصراره مریم گلی أیماربندی شده و    1و  5/1عصراره و حاوی  

درصد عصاره مریم گلی را نسبت  1متیل سلولز حاوی نتایج این أحقیق عملکرد بهتر پوشف کربوکسی باکتریایی کل و سررمادوسرت( مورد بررسی ارار گرفتل  

های میکروبی کنترل کیفیت، دارای های کل و سررمادوست به عنوان شارص های شریمیایی و مقادیر باکتری کند؛ بطوریکه شرارص به سرایر أیمارها أثیید می 

های سرررمادوسررت در ا پایان دوره نگهداری بودند و أوانسرتند از طریق کاهف مقادیر بار باکتریایی کلی و مقادیر باکتری نتایج بهتری نسربت به سررایر أیمارها أ 

درصد  1متیل سلولز حاوی های شریمیایی مثیر بر فسراد، کاربرد پوشف کربوکسی  ها، کیفیت اابل ابولی را ارائه نمایندل با أوجه به نتایج ارزیابی شرارص نمونه

های ماهی کپور أواند از طریق کنترل و کاهف اکسریداسریون لیپیدها، نسربت به سایر أیمارها به طور مثیرأری سبف حفی کیفیت فیله   مریم گلی، می عصراره 

نگهدارنده زیسررتی اکسرریدانی و ضرردمیکروبی به عنوان ی  ل بنابراین عصرراره مریم گلی با دارا بودن رواآ آنتی(>P 15/1) معمولی طی دوره نگهداری شررود

أواند به عنوان ی  روش در حفی کیفیت و افزایف عمر ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی متیل سررلولز، میطبیعی در أرکیف با پوشررف روراکی کربوکسرری 

 کار گرفته شودله بطی نگهداری در یخچال 

 

 ، کپور معمولیدافسمتیل سلولز، عصاره مریم گلی، پوشف روراکی، کربوکسی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 
 )Cyprinus carpio( با نام علمی ماهی کپور معمولی 

های هرای شررریرین و یکی از پرطرفدارأرین گونه آب مراهی 

پرورشی به منظور أثمین نیازهای غذایی شنارته شده که به 

دلیل رشرد سریع، أوانایی و پتانسیل سازگاری با انوا  محی   

های و مقراوم بودن آن و امکران پرورش متراکم، یکی از گونه  

ویژه در راور هد و در دنیا بشوپرطرفدار پرورشی محسوب می

دور و آسیا از جمله کشور ایران و برری از کشورهای اروپایی، 

 هبشررود و درصررد باییی از نیاز ماهی از این گونه أثمین می

ل (1) گرددبندی به بازار مصرف عرضه میصورت فیله و بسته

د باشناشبا  میماهیان دارای سطوح باییی از اسید چرب غیر

چربی مراهیران به دلیل داشرررتن مقدار اابل أوجهی از   کره  

اسرریدهای چرب با پیوند دوگانه در مقابل فسرراد اکسرریداأیو 

ل خچای در یاهری منگهدا (ل2) ندهسرررت بسررریار حسررراس

بی میکرو و میای آنزیهیتفعال تسررررعر ف کراه  وجرف م

ت أغییراه و نمودف نتوال مامرا به طور ک آنهاود اما شررریم

mailto:Dr.Fahim79@Yahoo.Com
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 به فساد میکروبی و چربی اکسریداسریون  ه جمل ازبی نامطلو

 روز از چند پس ماهی فسرراد موجف و گرفته صررورت آرامی

 أغییر را دسررتخوش  کیفیت ،أغییرات (ل این3) شرروندمی

 مهم این منبع نندگانکفمصررر پذیرش عدم باعث و کرده

 از یکی دیگر چربی، اکسریداسیون  بر عالوه لودشر یم غذایی

 به منجر کهت میکروبی اس فعالیت ،ماهی فسراد  مهم دییل

 (ل1)د وشیم و ناروشایند نامطلوب بوی با أرکیباأی أشرکیل 

 بایی نسرربتاً مقادیر بای، آبی فعالیت دلیل به ماهی گوشررت

 اأولیزکننده، نسبت ایهمآنزی حضور آزاد و آمینه اسیدهای

 به عنایت (ل با3) اسررت پذیرأرآسرریف باکتریایی أجزیه به

 ایران، در کپور معمولی ماهی بایی و مصرررف أولید میزان

 ماندگاری دوره افزایف و أنو  محصررول جهت در ااداماأی

 راستا همین یابدل درمی کیفیت ضررورت  حفی با همراه آن

 هایپوشررف از اسررتفاده نوین نگهداری، هایروش از یکی

 باشردل در عصرر حاضرر، أقاضای   می بندیبسرته  در زیسرتی 

 ایهدغدغه بای، با کیفیت محصررویأی برای نندهکفمصررر

در  استفاده مورد بازیابی مواد عدم از ناشری  محیطی زیسرت 

 از برداریهبرای بهر هاییفرصررت ایجاد نیز و بندیبسررته

 أوسعه در عوامل مثیر جمله از أوانمی را کشاورزی ضایعات

 از محصررویت نگهداری برای روراکی هایفیلم و پوشررف

های اریر در سررالبه همین دلیل (ل 5) نمود ذکر گوشررتی

جهت های روراکی مطرالعره در مورد اسرررتفاده از پوشرررف  

افزایف عمر ماندگاری غذاها بدون ایجاد ایرات مضرررر، مورد 

 هایها و پوشف(ل فیلم6) اسرتقبال فراوان ارار گرفته اسرت  

 ،اکسرریداسرریون چربی کاهف به عنوان محافی به روراکی

 کنند ومی کم  طعم أخریف از ممانعت نیز و رنگ أغییر

أواننررد از طریق حفی رطوبررت برره جلوگیری از انتشرررار می

اکسید کربن گازهای مویر در أخریف غذا مثل اکسیژن و دی

 هایافزودنی حامل واتی از غرذا محرافظرت کند همچنین   

 بروز اکسیداسیونیضد و ضردمیکروبی  رواآ باشرند  غذایی

 پروأئین، از شده سارته های روراکی(ل پوشف7) دهندمی

 حفی و ماندگاری عمر به افزایف چربی و سررراکاریدپلی

(ل یکی از ایررررررررن 3) کنندکم  می آبزیان و ماهی کیفیت

(ل این 9مررررررتیل سلولز است ) کررررررربوکسی  ،أررررکیبات

پذیری، سازگاری با سراکارید دارای رواآ زیست أخریف پلی

مناسبی در های عملکردی محی  و غیرسرمی است و ویژگی 

 و (11) دهدهای فعال از رود نشرران میأشررکیل پوشررف 

 عنوان به وانندأمی هرا پوشرررف نو  این همچنین ل(11)

 ضررد مواد مانند مختلف أرکیبات و هاافزودنی برای حاملی

 به حالت این در که کنند عمل اهناکسرریداآنتی میکروبی،

(ل 12) شررودیم گفته فعال بندیبسررته بندی،بسررته نو  این

 مواد نگهداری برای نوینی روش فعال بندیبسته از استفاده

 که است أازه گوشت مانند أازه غذایی رصروصا مواد  غذایی

 و أولید برای ایگسررترده هایاریر پژوهف هایسررال در

  ل(13) است انجام گرفته آن کردن ااتصادی

 فسرراد محدود کردن برای زیادی هایاسررتراأژی امروزه 

 و هاأکنی ل دباشررمی أوسررعه حال در گوشررتی محصررویت

 در های گیاهیعصررراره از اسرررتفاده نیز جدیدأر عملیات

 آمده از بدسررت روراکی هایو پوشررف هامفیل با أرکیف

نررامطلوب  ایرات (ل11) اسررررت طربریرعی    رهررایمر یپرلر  

یجاد ا زایی،جهف جمله ازی مصرررنوع هایاکسررریدانآنتی

با  یکسررران أثییر مچنین،و ه زاییسررررطان و مسرررمومیت

 اکسرریداسرریون بازدارندگی روی طبیعی هایاکسرریدانآنتی

 از اسرررتفرراده امروزه، کرره اسرررت شرررده برافررت برراعررث 

ین جایگز عنوان به های طبیعی با منبع گیاهیاکسیدانتیآن

 (ل امروزه15) شودیه مأوصری ی مصرنوع ی هااکسریدان یآنت

 یا طبیعی هایعنوان نگهدارنده به گیراهی  هرای هعصرررار

 و اارچی ضررد باکتریایی، رواآ ضررد با غذایی هایافزودنی

 و رام غذایی از مواد حفاظت برای اوی اکسررریدانیآنتی

ارار  مورد أوجه غذایی مواد صرررنعرت  در شرررده فرآوری

آنها از زمان  أرکیبات و گیاهی هایعصررارهل (16) اندگرفته

 گرفتنداردیم به عنوان طعم دهنده مورد اسرررتفاده ارار می 

 اکنون یابت شررده است که این مواد طیف وسیعو هم  (17)

 و دارند ونیمیکروبی و اکسررریداسررریدی ضرررهافعالیتآنها 

 أثییر فنولی هسررتند، هایگروه دارای که أرکیباأی معمویً

  (ل13) دارند بیشتری

گیرررررراهی از  (Salvia officinalis) گیاه مریم گلی 

أرین نو  ارزشو با  Labiatae رررررررانواده نعناعیرررررران   
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( 2117و همکاران )رال (ل 19) دارویرری این ررررانواده است  

در بررسری سرارتار شریمیایی عصراره استخراه شده از گیاه     

مریم گلی در برری از کشرررورهررای اروپررایی پردارتنررد و 

أرکیف در سارتار شیمیایی عصاره این گیاه  11دریافتند که 

؛ cineol-1,8وجرود دارد کرره در میرران آنهررا أرکیبررات  

camphor ؛α-thujone ؛β-thujone ؛borneol  و

viridiflorol (ل 21) أرکیبات غالف بودند 

ای هدر چند سال اریر محققان دریافتند که برری أرکیف 

مریم گلی رصرروصرراً کامفور دارای راصرریت ضرردمیکروبی و 

هدف از انجام این (ل 21) اکسریدان و ضرد سرطان است  آنتی

های شیمیایی و میکروبی أغییرات شررارصبررسری  أحقیق، 

 کپور معمولی مرانردگراری فیله ماهی    فسررراد و أعیین عمر

(Cyprinus carpio أحت أثییر پوشرررف فعال روراکی )

 Salvia)کربوکسرری متیل سررلولز حاوی عصرراره مریم گلی 

officinalis.) طی دوره نگهداری در یخچال بودل 

 سازی ماهی و تهیه تیمارها آماده
 

 تحقیقوش ر

   یه عصارههت

 

برای أهیه عصراره، پس از أهیه و شرسرتشوی گیاه با آب     

ساعت  21گراد بمدت درجه سانتی 55سرد، در آون با دمای 

 ها از سررااه جدا و أوسرر  آسرریابرشرر  شرردل سررپس بر 

پودر گردید و از  ، ایران( 61OP.G.B.J)پرارس رزر، مدل  

داده شدندل میکرون( عبور  511سایز چشمه  35)شماره  ال 

ساعت در  13گرم از نمونه گیاه رشر  شرده به مدت    211

پس از صرراف کردن عصاره درجه ارار داده شرد و   93متانول 

أوسرر  کاغذ صررافی واأمن، حالل أوسرر  دسررتگاه روأاری با 

 61 ایجاد رالء أبخیر شدل عصاره أغلیی شده در آون با دمای

 پسسسرراعت رش  گردید  13گراد به مدت درجه سرانتی 

 در استفاده زمان أا أیره اأیلنپلی هایاوطی در حاصل پودر

 (ل  22) شد نگهداری یخچال

 سازی ماهی و تهیه تیمارها آماده

 
زه با میانگین وزنی أا ماهی کپور معمولی عدد 31 أعرداد  

از مزرعه پرورش ماهی گرمابی وااع در حومه گرم  611±11

یخ به آزمایشگاه های حاوی أهیه شد و در جعبهشرهر ساری  

منتقرل گردیرد و پس از سررررزنی، أخلیره امعاء و احشررراء،    

گرمی از هر  211گیری و شستشو، دو فیله حدودا اسرتخوان 

 ماهی أهیه شدل

متیل سررلولز در برای أهیه پوشررف؛ ی  گرم کربوکسرری 

درصرررد وزنی  51لیتر آب مقطر حررل گردیررد و میلی 111

گلیسرررول به عنوان نرم گرم(،  5/1) متیل سررلولزکربوکسرری

کننده مجهرز کننده به محلول اضافه شدل محلول بر روی گرم

دور در دایقه( بررره  1211بررره همزن مغناطیسی )با سرعت 

متیل سلولز أا دمررررای منظررررور حل شدن کامل کربوکسی

ºC31 ول، پس از سرررد شرردن محل(ل 23) رارت داده شرردح

حجمی/حجمی( به محلول درصد  1و  5/1عصاره مریم گلی )

ها دایقره هرم زده و فیله 1متیل سرلولز افرزوده و کربوکسی

، ارار داده شدند های أهیه شدهدایقه در محلول 11 به مدت

از راره شررده و پس از پایان فرآیند آب چ ، جهت سررپس 

 صفحات روی هود زیر و اأاق رش  شدن پوشف، در دمای

شرردندل  داده ارار هوا مالیم أحت جریان و اسررتریل مشررب 

سپس أیمارها که شامل أیمار شاهد )بدون پوشف(، پوشف 

درصررد بدون عصرراره، پوشررف    1متیل سررلولز کربوکسرری

درصررد عصرراره  5/1درصررد حاوی  1متیل سررلولز کربوکسرری

 1درصد حاوی  1متیل سلولز مریم گلی و پوشرف کربوکسی 

 ایهدرصد عصاره مریم گلی بودند هر ی  جداگانه در کیسه

منتقل  (ºϹ1±1) زیپ کیپ اسررتریل ارار گرفت و به یخچال

روز نگهداری گردید و در فواصل زمانی هر 12شد و به مدت 

های میکروبی و شرریمیایی فسرراد مورد روز یکبار، شررارص 3

ها به منظور أثییر نو  میانگین داده (ل11) ارزیابی ارار گرفت

های روراکی( و نیز أثییر زمان نگهداری در أیمرار )پوشرررف 

 درصد مورد مقایسه ارار گرفتل  95در سطح احتمال  یخچال
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 های میکروبیآزمایش
 

 تهای سرمادوسباکتریو شررمارش ها سرازی نمونه آماده  

 با استفاده از محی  ایی کلباکتریبار مقادیر  شمارش( و 21)

( انجام 25) (Plate Count Agar)کشت پلیت کانت آگار 

 شدل

 

 ییهای شیمیاآزمایش
 

به طور مستقیم  (TBA) 1شرارص أیوباربیتوری  اسید    

(؛ مجمو  أرکیبات 26) Noiphaو  Siripatrawan روش به

  Goulasو  Kontominasروشبرره  (TVN) 2ازأرره فرار

,AOAC) ( به روش PV) 3(؛ میزان عردد پراکسررراید 27)

 Suvanichبرره روش  pHأعیین گردیررد و  (23) (2005

   گیری شدلاندازه (29)

 

 تجزیه و تحلیل آماری
 

أیمار  1ر االف ی  طرح کامال أصررادفی با یف فوق دازمآ 

های آمدل دادهفوق و سه أکرار برای هر أیمار به مورد اجرا در

به روش  MSTATCافزاری نرم حاصرل با استفاده از بسته 

أجزیره واریرانس دو طرفره مورد أجزیه و أحلیل ارار گرفتل    

ای دانکن در ها با اسررتفاده از آزمون چند دامنهمیانگین داده

درصرد مورد مقایسره ارار گرفتندل برای    5داری سرطح معنی 

 استفاده شدل   EXCELافزار رسم نمودارها از نرم

 

 

 

 

 گیری و بحثنتیجه
  (TBA) اسیدشاخص تیوباربیتوریک 

 
ص ای به عنوان شارطور گستردههأیوباربیتوری  اسید ب 

یرد گمیزان اکسیداسیون یانویه چربی مورد استفاده ارار می

آلدئید دهنرده برا مالون دی  و نراشررری از وجود مواد واکنف 

(MDA) ی دوم اأواکسیداسیون است که حاصل از مرحله

ها آلدئیدها و کتونطی آن، پراکسرررایردهرا به موادی مانند   

ها مربوط به اکسرریداسرریون چربی (ل31) شررونداکسررید می

اکسرید شردن اسریدهای چرب چند غیراشرربا  در عضالت    

براشرررد که منجر به ایجاد بو و طعم نامطلوب در  مراهی می 

 گرددماهی و در نتیجه کوأاه شررردن زمان ماندگاری آن می

طی نگهرداری در دمای پایین   TBA(ل افزایف مقردار  31)

دهیدروژنه شدن جزئی بافت ماهی، افزایف  میتواند ناشی از

 أولید واکسررریرداسررریون اسررریدهای چرب غیراشررربا    

 (ل32) باشد اکسیژن حضور در فرار ایهمتابولیت

 أغییرات میانگین شرارص أیوباربیتوری  اسید در نمودار  

دهررد کرره برکررارگیری پوشرررف روراکی   نشرررران مری  1

متیل سلولز به أنهایی موجف بروز ارتالف آماری کربوکسری 

( با TBAداری در میانگین عدد اسرریدأیوباربیتوری  )معنی

سررازی این پوشف با سطوح مختلف گروه شراهد نشردل غنی  

عصاره مریم گلی بر کارایی آن پوشف افزود و موجف کاهف 

اگر چه در بین سررطوح   شررد TBAمقدار عددی  ردامعنی

 داری مشرراهده نگردیدرد اسررتفاده ارتالف معنیعصرراره مو

)15/1 (P<روند أغییرات افزایشری   لTBA  فیله ماهی کپور

روزه در شررررای  یخچال که  12معمولی طی دوره نگهداری 

پس از سه روز  TBAدهد مقدار آمده نشان می 2 در نمودار

داری نداشررته لیکن پس از آن أا پایان روز نهم افزایف معنی

 15/1 (مالیم و پس از آن با افزایف زیاد همراه بودبا شرریف 

(P<ل 

2 Total Volatile nitrogen 

3 Peroxide Value 

1 Thiobarbituric acid 
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در  فیله ماهی کپور معمولیکیلوگرم(  آلدئید درگرم مالون دیمیلی) اسید أیوباربیتوری أغییرات شارص میانگین  -1نمودار 

 أیمارهای آزمایشی

Fig 1- Average Changes of Thiobarbituric acid (MDAmg/kg) in common carp fillets in 

experimental treatments 

 

 
طی  فیله ماهی کپور معمولیآلدئید درکیلوگرم( گرم مالون دیمیلی) میانگین أغییرات شارص أیوباربیتوری  اسید -2نمودار 

 دوره نگهداری
Fig 2- Average Changes of Thiobarbituric acid of common carp fillet during the storage period

، عصرراره حاویهای در نمونهTBA  میزان بودن کمتر 

 هررایگروه دارای أرکیبرراأی وجود دلیررله برر انرردأومری 

 آزاد هایرادیکال حذف ادرت دارای که هیدروکسرری بوده

 مالون کمتری میزان أشکیل سربف  نتیجه در و باشرند می

گرم مالون میلی 2-1محردوده   (ل33) شرررونرد آلردئیرد می  

آلردئیرد بر کیلوگرم چربی را بره عنوان حرد اابل ابول     دی

 گرددلأیوبراربیتوری  اسرررید در ماهیان معرفی می مقرادیر  

رسد در گوشت ماهی به این مقدار می TBAزمانیکه مقدار 

 (ل 31شود)باعث ایجاد بوی نامطبو  در ماهی می

های در مطالعه حاضر مقادیر این شارص به ویژه در نمونه 

حراوی عصررراره مریم گلی در حد اابل ابولی بود که با نتایج  

Fan (ل در مطالعه 31) ( مطابقت داشرررت2113ان )و همکار

، أیوبراربیتوری  اسرررید به عنوان شرررارص  (1391) فتحی

دهنده میزان اکسریداسیون یانویه چربی مورد استفاده  نشران 
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ارار گرفت که در این أحقیق ضررمن روند افزایشرری در کلیه  

اأفاق افتاده اسرررت که  2أیمارها، بیشرررترین مقدار در أیمار 

آلدئید در کیلوگرم  گرم مالونمیلی 11/1 مقردار آن أرا حرد   

ماه رسریده است و با أوجه به محدوده حد مجاز که   5پس از 

ها باشرررد کلیه أیمارمالون آلدئید در کیلوگرم می گرممیلی 2

در محردوده اسرررترانردارد ارار دارنرد که با نتایج این أحقیق     

 (ل33) مطابقت دارد

أولید شرررده از در پژوهشررری که بر روی برگرهای ماهی  

 ( انجام شد نتایجیOrechromis niloticusماهی أیالپیا )

ی دوره ط ل میزان أیوباربیتوری مشابه با این أحقیق دیده شد

در انتهررای دوره نگهررداری میزان و حررداکثر  یررافررت افزایف

 (ل36) مشاهده شد

 

 ( TVN) مجموع ترکیبات ازته فرار

 
ص ها، شرررارپروأئینجهرت ارزیابی فعالیت باکتریایی بر   

گیردل ( مورد استفاده ارار میTNNمجمو  بازهای ازأه فرار )

ها أحت أثییر فعالیت باکتریایی و آنزیمی با گذشرررت پروأئین

زمان و در شررای  نگهداری نامطلوب أجزیه شده و أرکیبات  

ها نمونه TVBNآیندل افزایف میزان ازأره فرار بدسرررت می 

های عامل فسررراد و آنزیم هرای نراشررری از فعرالیرت براکتری    

حد اابل ابول ل (37) باشررداأولیزکننده با منشرراء درونی می

گرم میلی 35أا  25ی مصرررارف انسرررانی ابر TVBNمیزان 

گرم نمونه گزارش شده است، اما این میزان  111نیتروژن در 

 (ل33) های مختلف متفاوت استدر بین گونه

ی بر پایه نترایج أثییر اسرررتفاده از پوشرررف فعال روراک  

متیل سلولز بر میانگین مجمو  أرکیبات ازأه فرار کربوکسری 

دهررد کرره اسرررتفرراده از پوشرررف  نشررران می 3 در نمودار

موجف کاهف مقدار  داریمتیل سلولز بطور معنیکربوکسری 

فیله ماهی کپور این گروه در مقایسرره با أیمار  TVNعددی 

گرم در میلی 396/15در مقایسرره با  172/17شرراهد شررد ) 

 گرم(ل   111

 1و  5/1سرازی این پوشف با سطوح  از سروی دیگر غنی  

بر کارایی آن در  داردرصرررد عصررراره مریم گلی بطور معنی

ها مثیر بود به های حاوی این پوشرررففیلره  TVNکراهف  

متیل سررلولز های حاوی پوشررف کربوکسرری نحوی که فیله

را  TVNدرصررد عصرراره مریم گلی کمترین مقدار   1حاوی 

های حاوی فیلره  TVNاشرررت امرا ارتالف بین میرانگین   د

متیل سرلولز غنی شده با سطوح مختلف  پوشرف کربوکسری  

 ل>P) 15/1) عصاره مریم گلی دیده نشد

 

 
 أیمارهای آزمایشیفیله ماهی کپور معمولی در گرم(  111گرم در )میلی مجمو  أرکیبات ازأه فرار أغییراتمیانگین  -3نمودار 

Fig 3- Average Changes of Total Volatile Nitrogen (mg/100g) compounds of common carp fillet 

in experimental treatments 
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ها در نشررران داد با افزایف زمان نگهداری فیله 1 نمودار 

 یافتداری افزایف بطور معنی TVNشرررای  یخچال، مقدار 

)15/1 (P<أرا پرایان روز سررروم نگهداری افزایف    لTVN 

لیکن پس  داری نشان ندادها از نظر آماری ارتالف معنیفیله

 ددار بوروند افزایشررری معنی از آن أرا پرایان دوره نگهداری،  

)15/1 (P<ل 

نگهداری و کمترین  در روز پایانی TVNبیشترین مقدار  

در  75/9دیده شررد )مقدار در روز نخسررت دوره آزمایشرری  

 گرم(ل 111گرم در هر میلی 31/21مقابل 

 

 
 فیله ماهی کپور معمولی طی دوره نگهداریگرم(  111گرم در )میلی مجمو  أرکیبات ازأه فرار أغییراتمیانگین  -1ر نمودا

Fig 4- Average Changes of Total Volatile Nitrogen(mg/100g) compounds of common carp fillet 

during the storage period 

 

داری محتوای أرکیبررات طول دوره نگهررداری بطور معنی 

هرا را أحرت أرثییر ارار دادل برا افزایف زمان     ازأره فرار، فیلره  

داری افزایف نگهرداری، مقردار این شرررارص نیز بطور معنی  

فعالیت  از ناشررری هرا نمونره  TVNمیزان  افزایفیرافرتل   

 منشررا با کننده اأولیز هایآنزیم و فسرراد عامل هایباکتری

در کلیه  TVNروند افزایف محتوای  (ل39) باشررددرونی می

أیمارهای )فااد پوشف أیمارها یکسران و مشابه نیست و در  

با سرررعت و شرریف أندأری رو به افزایف بود و به   روراکی(

داری دار بود و ارتالف معنیمعنیعبرارأی ایر زمران و أیمار   

ها نشررران داد به کارگیری دادهمشررراهرده گردیردل بنرابراین    

های زمانی و نیز طول دوره نگهداری أیمارهای مختلف در بازه

 ل>P) 15/1( داری مثیر اسرررتبر این میررانگین بطور معنی

داری بر میررانگین زمرران نگهررداری نیز بطور معنیهمچنین 

TVN 15/1(هررا طی دوره نگهررداری مثیر بود فیلرره (P<ل 

های پوشرررف داده شرررده با أرکیبی از کمترین مقدار به فیله

درصررد غنی شررده  5/1که با عصرراره  متیل سررلولزکربوکسرری

بودند أعلق داشرررتل همانطور که در نتایج مشررراهده گردید 

طی دوره نگهداری روند افزایشرری داشت لیکن  TVNمیزان 

بای ولی در  ی فااد پوشرررف روراکیاین شررردت در أیمارها

أیمارهای حاوی پوشف از شدت کمتری برروردار بود که در 

أوان دلیل آن را به أثییر می أیمارهای )فااد پوشف روراکی(

کاهف رطوبت و أشکیل اسیدهای چرب آزاد بر دناأوره شدن 

برره کررارگیری عصررراره گیرراهی بطور  پروأئین ارأبرراط دارد، 

 15/1( ها شرردنمونه TVNمقدار  داری سرربف کاهفمعنی

(P<عالوه بر این، کم بودن  لTVN  برای أیمار پوشرررف بر

پایه مشتقات سلولز حاوی عصاره، آیار ضدباکتریایی عصاره بر 

میکروبی در های آنتیایر پوشرررف در یر  أحقیق گرددل می

کاهف  و آیی رنگین کمران افزایف مرانردگراری مراهی ازل    
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TVN أحقیقی طی یزدی و رئیسی (ل39) را گزارش کردند 

از  روزسررتانی مرزه اسررانس که دریافتند ،2111 سررال در

 جلوگیری آیازل ماهی فیله در فرار نیتروژنی بازهای افزایف

 (ل11) نمود

 

 ( PVمیزان عدد پراکساید )
 

اکسیداسیون چربی ی  مشکل اصلی در غذاهای حاوی  

چند اسریدهای چرب غیراشبا  به رصوآ اسیدهای چرب  

غیراشباعی موجود در چربی غذاهای دریایی است که منجر 

برره ایجرراد بو و طعم نررامطلوب و نیز کرراهف ارزش غررذایی 

ی اول اکسیداسیون به دلیل اأصال در مرحله (ل11) شودمی

اکسررریژن بره پیوند دوگانه اسررریدهای چرب غیراشررربا ،   

شوندل هیدروپراکساید، محصول اولیه پراکسایدها أشکیل می

ها و اسیدهای چرب غیراشبا  است، به یداسیون چربیاکسر 

همین رراطر اکسررریداسررریون اولیه چربی با اسرررتفاده از   

از آنجایی (ل 12) شودگیری میزان پراکساید ارزیابی میاندازه

وانند أکه پراکسایدها، أرکیبات بدون طعم و بو هستند، نمی

کنندگان أشخیص داده شوندل از طرفی این أوسر  مصررف  

ی ایبرات نراپایدار بوده و به سررررعت به أرکیبات یانویه  أرک

 شرروند که أرکیبات اریرها أبدیل میمانند آلدئیدها و کتون

 (ل12) شودسربف أشرخیص أند شردن اکسریداسریونی می     

نتایج أثییر اسررتفاده از انوا  پوشرررف فعال روراکی بر پایه  

( در PVمتیل سرلولز بر میانگین عدد پراکساید ) کربوکسری 

دهد که استفاده از انوا  پوشف روراکی نشان می 5نمودار 

داری موجف متیل سرررلولز بطور معنیبر پرایه کربوکسررری 

کاهف عدد پراکساید طی دوره نگهداری در شرای  یخچال 

داری بین میانگین همچنین ارتالف معنی ل>P) 15/1 (شد

ها های أیمار شررده با انوا  پوشررف عدد پراکسرراید در فیله

مشررراهده نشررردل در حالی که میانگین عدد پراکسررراید در  

 111/9هررای گروه شررراهررد طی دوره نگهررداری برره  فیلرره

واین در کیلوگرم چربی( رسررریررد این عرردد در اکی)میلی

متیل سرلولز غنی شده با  های أیمار شرده با کربوکسری  فیله

واین در اکی)میلی 226/7درصرررد مریم گلی  1عصررراره 

ل لیکن همانطوری که گفته شد ارتالف کیلوگرم چربی( بود

داری بین میانگین پراکسراید این أیمار با سایر  آماری معنی

 أیمارهای حاوی پوشف مشاهده نشدل
 

 
 فیله ماهی کپور معمولی در أیمارهای آزمایشی چربی( واین در کیلوگرماکی)میلی عدد پراکسایدأغییرات میانگین  -5ر نمودا

Fig 5- Average Changes peroxide value (meq/kg) of common carp fillets in experimental 

treatments 
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ها در نشرران داد با گذشررت زمان نگهداری فیله  6 نمودار 

داری روند دمای یخچال، میانگین عدد پراکسرراید بطور معنی

داری أا ارتالف آماری معنی ل>P) 15/1(ت افزایشرری داشرر 

ها دیده نشد لیکن روند افزایشی عدد روز سوم نگهداری فیله

 پراکساید أا پایان روز نهم دوره نگهداری ادامه داشت و پس

ا هاز آن کاهف یافت اما ارتالف میانگین عدد پراکساید فیله

 دار نبودلآماری معنی در روزهای نهم و دوازدهم از نظر

 

 
 فیله ماهی کپور معمولی طی دوره نگهداری واین در کیلوگرم چربی(اکی)میلی عدد پراکساید أغییرات میانگین -6نمودار 

Fig 6- Average Changes of peroxides value (meq/kg) of common carp fillet during the storage 

period 

 

در روز پایانی دوره آزمایشررری، میزان پراکسررراید بطور  

 هایکه ممکن اسرررت به دلیل واکنفناگهانی کاهف یافت 

رکیبات ها و أیانویه اکسیداسیون و أولید آلدئیدها، کربونیل

میزان پراکسرراید در همه (ل 13) فرار حاصررل از آن باشررد 

 11-21هررا کمتر از حررد اررابررل ابول پیشرررنهررادی نمونرره

(ل 11) واین گرم اکسررریررد بر کیلوگرم چربی بوداکیمیلی

بر  أحقیقافزایف پراکسررراید در طی دوره نگهداری با نتایج 

طی أحقیقی که در سال  (ل15) روی سراردین مطابقت دارد 

ألفیقی مرراهی در مورد میزان پرذیرش کبرراب لقمره    1333

ای و میگو أوسرر  رهنما صررورت پذیرفت میزان  کپور نقره

پراکسرید در زمان أولید محصررول صفر بود ولی پس از سه  

ج با نتایدر طی نگهداری افزایف  روندمراه افزایف یافت که  

در أحقیقی کره أوسررر    (ل16) این أحقیق مطرابقرت دارد  

Nessrien ( 2117و همکاران) میکروبی با عنوان ایرات آنتی

 5 و 5/2مرزنجوش با درصدهای اکسریدانی آویشن و  و آنتی

درصرد بر فیله نیمه سر  شده کفال در دمای یخچال انجام  

گردید مشرررخص شرررد کمترین میزان پراکسرررید در أیمار 

   (ل17) درصد مشاهده گردید 5آویشن 
 

pH 
 

باشد که پس از می 7در حدود  pHدر عضرله ماهی زنده   

متغیر اسرررت و به فاکتورهای متعددی  11/7أا  6مر  بین 

مثل ناحیه صید، گونه، أغذیه ماهی، دما و شرای  نگهداری و 

به  pHمیزان (ل 33) ظرفیت بافری گوشرررت بسرررتگی دارد

گیری فسرراد پیشنهاد عنوان ی  فاکتور مطمئن جهت اندازه

شررود و فق  به عنوان راهنما و ابزار کمکی جهت أعیین نمی

 شودلحصویت فرآوری شده آن استفاده میکیفیت ماهی و م

این فاکتور أحت أثییر سررایر فاکتورهای شرریمیایی، حسرری و 

نترایج أثییر به کارگیری پوشرررف   ل(33) میکروبی ارار دارد

 pHمتیل سلولز بر میانگین فعال روراکی بر پایه کربوکسری 

دار أیمرارهای  أحرت أرثییر معنی   pHنشررران داد میرانگین  
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 ل>P) 15/1( نرگهررداری ارار گرفررت آزمررایشررری و دوره 

شود استفاده از انوا  دیده می 7 همانطوری که در نمودار 

داری موجف کاهف مقدار پوشرررف بره کار رفته بطور معنی 

اگر چه ارتالف  ل>P) 15/1 (نسبت به شاهد شد pHعددی 

داری بین أیمارهای آزمایشی حاوی انوا  پوشف دیده معنی

ها چه عصاره به أنهایی و یا در پوشفنشردل استفاده از انوا   

 pHموجف کاهف  متیل سلولزکربوکسری أرکیف با پوشرف  

داری بین میانگین ارتالف معنی نسربت به گروه شراهد شدل  

pH های أیمار شده دیده نشد لیکن در روز دوازدهم در فیله

دوره نگهداری، فیله حاوی عصاره پوشف عصاره مریم گلی و 

کمتری  pHداری مقدار بطور معنی متیل سررلولزکربوکسرری

این کارایی با گذشت زمان نسربت به سرایر أیمارها داشررتل   

در  pH کمتر بودن ل>P) 15/1( نمود بیشتر و بهتری داشت

 أوان به راصررریتعصررراره را می با شرررده أیمرار  نمونره 

 (ل13) داد رب  عصاره باکتریاییآنتی

 

 
 فیله ماهی کپور در أیمارهای مختلف آزمایشی pH أغییرات میانگین -7نمودار 

Fig 7- Average Changes pH of carp fish fillets in different experimental treatments 
 

نشان داد با افزایف زمان نگهداری، مقدار عددی  3 نمودار 

pH ها در به طوری که فیله داری افزایف یرافرت  بطور معنی

 را نشان دادند pHروز پایانی دوره آزمایشری، بایأرین مقدار  

)15/1 (P<أا روز شرشم دوره نگهداری ارتالف موجود در   ل

دار نبودل در روز نهم نیز مقدار از نظر آماری معنی pHمقدار 

pH  وز های نگهداری شرررده در رای بود که با فیلهبره اندازه

پایانی از نظر آماری أفاوأی نداشتل
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 فیله ماهی کپور طی دوره نگهداری pH أغییرات میانگین -3نمودار 

Fig 8- Average Changes pH of carp fish fillet during the storage period 
 

در پژوهشررری به منظور به حداال رسررراندن گسرررترش   

حفی کیفیت آن در ی  بررسی ایر شردگی در محصول و  أند

بر  پوشررف پروأئینیسرریتری  و  اکسرریدان اسررید دو آنتی

أیمارهای  pHمنجمد، مقدار  آیی رنگین کمانلازهای فیله

ارار  9/6أرا   3/6گیری شرررد و مقرردار آن بین مختلف انرردازه

داری بین أیمارهای ناشررری از وجود داشرررت و أفاوت معنی

اما  (ل19) زمان نگهداری مشاهده نشداکسریدان یا مدت  آنتی

ای دیگر محققین در بررسررری أغییر فراکتورهای  در مطرالعره  

شیمیائی کیفی گوشت چر  شده گربه ماهی کانال در شرای  

گوشررت مواجه شرردند و علت این امر را   pHانجماد با کاهف

 وأشکیل اسید یکتی  از گلیکوژن  اول ناشری از های در ماه

 أولید باکتریایی فسرراد ایر در که آمونیومی أرکیبات وجود

ای که روی ماندگاری ماهی در مطالعه (ل29) دانستندشود می

را در طول دوره  pHآی انجررام دادنررد افزایف مقرردار ازل

نگهرداری در یخچال مشررراهده کردند که این روند در أیمار  

شاهد شدت بیشتری داشت که با نتایج حاصل از این پژوهف 

ای که روی مدت در مطرالعه همچنین ل (39) اردمطرابقرت د  

نجام دادند مشرراهده کردند که کپور معمولی اماندگاری ماهی 

که افزایف  در طول دوره نگهرداری افزایف یافته  pHمقردار  

ای هأواند بدلیل أولید أرکیبات فرار ناشررری از فعالیتآن می

 (ل13) که با نتایج این پروژه مطابقت دارد باکتریایی باشد

 

 های میکروبی آزمون
 بار میکروبی کل

 

نتایج أثییر اسرتفاده از انوا  پوشف فعال روراکی بر پایه     

 نمودار رد متیل سلولز بر میانگین بار میکروبی کلکربوکسری 

 متیلدهد اسرتفاده از پوشف روراکی کربوکسی نشران می  9

های مزوفیل دار أعداد کل باکتریسررلولز موجف کاهف معنی

سرازی پوشف  غنی ل>P) 15/1( نسربت به گروه شراهد شرد   

درصررد عصرراره مریم گلی موجف   1و  5/1مذکور با سررطوح 

ولز شد متیل سلافزایف کارایی ضدمیکروبی پوشف کربوکسی

 هایبره نحوی کره کمترین أعرداد براکتری مزوفیرل در فیله     

درصد  1متیل سرلولز غنی شرده با   حاوی پوشرف کربوکسری  

در گروه  66/5در مقابل  316/3عصرراره مریم گلی دیده شررد )

 (ل  log cfu/gشاهد 
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 فیله ماهی کپور معمولی در أیمارهای آزمایشیدر باکتری کل  أغییرات میانگین -9نمودار 

Fig 9- Average Changes of bacteria (log cfu/g) in the common carp fillet in the experimental 

treatments 
 

دهد با افزایف زمان نگهداری نشان می 11بررسی نمودار  

های کپور معمولی در شررای  یخچال، أعداد باکتری کل  فیله

 نتایج نشان داد ل>P) 15/1 (داری افزایف داشتبطور معنی

أرا پرایان روز سررروم افزایف أعداد باکتری کل از نظر آماری   

دار أعداد کل باکتری أا دار نبود اما روند افزایشی معنیمعنی

پایان دوره نگهداری ادامه داشرررت طوری که بایأرین أعداد 

باکتری کل در پایان روز دوازدهم دوره نگهداری دیده شدل

 

 
 فیله ماهی کپور معمولی طی دوره نگهداریدر باکتری کل  أغییراتمیانگین  -11ر نمودا

Fig 10- Average Changes of bacteria (log cfu/g) in the common carp fillet during the storage 

period 
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  سرمادوستهای باکتری
 

متیل أثییر به کارگیری پوشررف فعال روراکی کربوکسرری 

 11 در نمودار سررمادوسرت  سرلولز بر میانگین أعداد باکتری  

 أحت ردابطور معنی سرمادوستهای نشان داد أعداد باکتری

 15/1 (أرثییر نو  أیمررار و طول دوره نگهررداری ارار گرفررت 

(P<ل 

نشرران داد اگرچه به کارگیری پوشررف   11 نمودارنتایج  

 موجف کاهفدار متیل سلولز بطور معنیروراکی کربوکسری 

در مقایسه با گروه شاهد شد  سررمادوست های أعداد باکتری

 داری بر کارایی آنسرازی این پوشف، أثییر معنی لیکن غنی

داری بین میرانگین أعداد  نرداشرررت و ارتالف آمراری معنی  

 های أیمار شده دیده نشددر فیله سررمادوسرت  های باکتری

)15/1 (P<ل 
 

 
 فیله ماهی کپور معمولی در أیمارهای آزمایشی در سرمادوستباکتری  أغییراتمیانگین  -11ر نمودا

Fig 11- Average Changes of Psychrophilic bacteria (log cfu/g) in the common carp fillets in 

experimental treatments 

 

افزایف زمان  نشررران داد برا  12 بررسررری نترایج نمودار  

ای ههرا در شررررای  نگهرداری أعداد باکتری  نگهرداری فیلره  

  دل  یابافزایف می سرمادوست

 سررررمادوسرررتبره نحوی که بیشرررترین أعداد باکتری   

(logcfu/g 937/6   در پرایران روز دوازدهم دوره نگهداری )

 ل>P) 15/1(د دیده ش
 

 
 فیله ماهی کپور معمولی طی دوره نگهداری در دوستباکتری سرما أغییراتمیانگین  -12ر نمودا

Fig 12- Average Changes of Psychrophilic bacteria (log cfu/g) in the common carp fillet during 

the storage period 
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در  دوسررتای برای باکتریهای سرررماأایید شررده مجاز حد 

منابع مختلف داده نشررده اسررت و شررمارش آنها أنها به این  

ها در شرای  نگهداری در شود که این باکتریدلیل انجام می

 کنندل  دماهای پایین نیز رشد می

هررای در آزمونهمرانطور کرره در نتررایج مالحظرره گردیرد    

رونررد افزایف بررار  أحقیقمیکروبی صرررورت گرفترره در این 

( با افزایف زمان نگهداری دیده ستسررمادو میکروبی )کل و 

به نحوی که بیشررترین مقدار در پایان دوره آزمایشرری  شررد 

ها نشرران داد سرررعت افزایف بار میکروبی در دیده شرردل داده

به مراأف بیف از أیمارهای  أیمارهای )فااد پوشف روراکی(

فساد  مسئول هایمیکروارگانیسم اصرلی  گروهآزمایشری بودل  

های سرررد، باکتری  صررورت  به شررده  نگهداری أازه ماهی

بیشترین حد پیشنهاد (ل 15) گرم منفی هستند دوستسررما 

 log cfu/g 7های سرمادوست در ماهی شرده برای باکتری 

ل ایرات برازدارنردگی عصررراره مریم گلی بر کل   (53) اسرررت

 أثیید را دوسررتسرررما هایباکتری های اابل رؤیت وباکتری

ییر سطوح مختلف عصاره مریم گلی کندل نتایج بررسری أث می

برره أنهررایی و زمررانی کرره در پوشرررف هیرردروکلوئیرردی  

ها نشرران داد غیر از متیل سررلولز به کار رفت، دادهکربوکسری 

ها، به کارگیری روز اول و شررررو  نگهداری، در سرررایر زمان

داری موجف أغییر در أعداد أیمرارهرای مختلف، بطور معنی  

طی دوره نگهداری  ل>P) 15/1( ها شدهای کل فیلهباکتری

هرا در شررررای  سررررد، اعمال أیمارهای مختلف بطور  فیلره 

 15/1( های کل شرردداری موجف کاهف أعداد باکتریمعنی

(P<در این راسررتا اسررتفاده از سررطوح بایأر عصرراره أثییر   ل

بیشتری در این کاهف داشت ضمن اینکه آیار ضدباکتریایی 

وکلوئیدی مورد اسررتفاده آن زمانی که در االف پوشررف هیدر

ارار گرفرت، برا بهبود بخشررریردن کارایی آن موجف کاهف    

های کل گردید به نحوی که در روزهای بیشتر أعداد باکتری

ه هایی دیده شد کمذکور، کمترین أعداد باکتری کل در فیله

پوشرف هیدروکلوئیدی أرکیبی فعال شده با عصاره بیشتر را  

ریم گلی عالوه بر رواآ رسررد عصرراره مداشررتند به نظر می

اکسررریدانی دارای رواآ ضررردباکتریایی بوده یا اینکه آنتی

موجررف بهبود یررا أقویررت آیررار ضررردبرراکتریررایی پوشرررف  

بر روی با أحقیقات  نتایج هیدروکلوئیدی رواهد شررردل این

در (ل 52) دارد مطابقت روی گوشررت را گیاهی عصرراره أثییر

ایف، روند هرای میکروبی صرررورت گرفتره در این آزم  آزمون

( با افزایف زمان دوسرررتافزایف بار میکروبی )کل و سررررما

نگهداری دیده شررد و نشرران داده شررد اسررتفاده از پوشررف  

متیل سلولز در مقاطع زمانی مختلف بر کاهف بار کربوکسری 

سررازی آن با عصرراره مریم گلی میکروبی مثیر بود لیکن غنی

 این کارایی را بهبود بخشیدل 

 

 گیرینتیجه
 

ا بهای أیمار شرررده نترایج این أحقیق عملکرد بهتر فیلره    

درصد عصاره مریم  1متیل سرلولز حاوی  پوشرف کربوکسری  

ادیر کند؛ بطوریکه مقرا نسبت به سایر أیمارها أایید می گلی

PV  وTBA،TVB-N ، pH هررای برره عنوان شررررارص

های کل و سرررمادوست به عنوان شریمیایی و مقادیر باکتری 

میکروبی کنترل کیفیررت فیلرره مرراهی کپور هررای شرررارص

معمولی، دارای نتایج بهتری نسربت به سایر أیمارها أا پایان  

دوره نگهرداری بودندل بر اسررراس پژوهف کنونی، کارواکرول  

بوده که مریم گلی عصاره  GC-MS هایداده أرکیف اصرلی 

شدل بخاکسیدانی میبه عصراره راصریت ضدمیکروبی و آنتی  

بات عصاره هر چند به مقدار کم نیز ممکن اگرچه دیگر أرکی

افزایی در رواآ عصاره داشته اسرت بتوانند نقف مهم و هم 

به عنوان ی  منبع  مریم گلیبراشرررنردل بنرابراین، عصررراره    

اکسرریدان طبیعی در أرکیف با پوشررف  ضرردباکتری و آنتی

متیل سررلولز، ی  روش امیدوارکننده به روراکی کربوکسرری

هررای عررامررل فسررراد و  ایف برراکتریمنظور جلوگیری از افز

اکسررریداسررریون چربی و در نتیجه حفی کیفیت فیله ماهی 

ای هباشرد و نیز اابلیت کاربرد در سرریسررتم کپور معمولی می

 صنایع مواد غذایی دریایی را داراستل

طور که نتایج حاصررل از آزمایف نشان داد، پوشف همان 

ود و در ب بر پایه مشرتقات سلولز واجد أثییر ضداکسیداسیونی 

سرازی آن با سطوح بایأر عصاره مریم گلی،  غنی ،غالف موارد
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دارای أرکیبات زیسررت فعالی  زیراکارایی آنرا بهبود بخشرریدل 

کنند و دارای اسرررت که از فسررراد آنزیمی نیز جلوگیری می

 ل  باشدمیفعالیت مفید ضدباکتریایی 
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Abstract 
In the present study, the effect of carboxymethyl cellulose oral active coating containing salvia officinalis extract on 

the quality and shelf life of common carp fillet during the storage period in the refrigerator (4±1℃) was investigated. 

Common carp fillets in five control groups were treated with carboxymethyl cellulose coating without extract and 

containing 0.5% and 1% sage extract and kept in refrigerator for 12 days, chemical (pH, TVN, PV, TBA) and microbial 

(Total and Psychrophilic bacterial load) indicators were investigated. The results of this research confirm the better 

performance of carboxymethyl cellulose coating containing 1% sage extract compared to other treatments; So that the 

chemical indices and amounts of total and Psychrophilic bacteria as microbial indices of quality control of had better 

results than other treatments until the end of the storage period and showed was able to provide acceptable quality by 

reducing the Total bacterial amount and the amount of Psychrophilic bacteria in the samples. According to the results 

of the evaluation chemical indicators affecting spoilage, the application of carboxymethyl cellulose coating containing 

1% of sage extract can more effectively cause damage by controlling and reducing the oxidation of lipids than other 

treatments. Maintain the quality of common carp fillets during the storage period. Therefore, Salvia officinalis extract, 

having antioxidant and antimicrobial properties, as a natural biological preservative in combination with coating of 

carboxymethyl cellulose, can be used as a method to maintain the quality and increase the shelf life of common carp 

fillets during storage in the refrigeratorل 
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