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  چکیده
 افشااش  امشا  ( بشرWithania coagulansمیشو  پنیربشاد   عصشار  بشا کیتشواا  پوشش  آنتی اکسیدانی بررسی تأثیر حاضر به منظور مطالعه

 دماي در روا 18 طی تکرار 3 و تیمار 6 در ماهی فیله هاي .شد ( انجامHypophthalmichthys molitrix  کپور نقر  اي ماهی فیله ماندگاري
درصشد،  1درصشد، کیتشواا   1درصشد، عصشار   5/0پوش   شاهد(، عصشار   مارها شامل: تیمارهاي بدو درجه سانتیگراد نگهداري شدند. تی 4

 پراکسشید، ، شاخصpHاا جمله  شیمیاشی فاکتورهاي. درصد بود 1درصد حاوي عصار   1درصد و کیتواا   5/0درصد حاوي عصار   1کیتواا  
، 12، 9 ،6 ،3 رواهاي صشرر، در نمونه ها کل( مطلوبیت و رنگ بافت،  طعم، بو، حسیخواص  فرار و نیتروژنی بااهاي تیوباربیتورشک اسید و کل

در طول دور  نگهداري تمامی تیمارهاي داراي پوش  کیتواا  حاوي عصار  در  .گرفت قرار بررسی نگهداري فیله ها در شخچال مورد 18 و 15
تشا روا  TVB-Nو  pH ،PV ،TBA. بیششترش  میشاا  (p<05/0 اهد بودند اراشابی هاي شیمیاشی و حسی داراي اختالف معناداري با تیمار ش

میلشی گشرم مشالو   37/1±02/0میلی اکی واال  اکسیژ  بر کیلشوگرم رربشی،  70/6±04/0، 21/7±01/0به ترتیب مربوط به تیمار شاهد   18
 1درصشد بشا عصشار   1وط به تیمار پوش  کیتواا  گرم عضله( و کمترش  آ  مرب 100میلی گرم در  69/38±01/0آلدئید بر کیلوگرم عضله و 

میلشی گشرم مشالو  آلدئیشد بشر کیلشوگرم عضشله و  68/0±01/0میلی اکی واال  اکسیژ  بر کیلوگرم رربی،  17/3±02/0، 61/6±03/0درصد  
( اا نقطشه مقوولیشت 82/3±75/0پشاشی  تشر   15گرم عضله( بود. شاخص مطلوبیت کشل تیمارششاهد در روا  100میلی گرم در  03/0±43/18

نتشاش  ( اا نظر مطلوبیت کل بود. 77/4±77/0درصد تا انتهاي دور  داراي باالترش  نمر    1درصد با عصار   1رسید، ولی تیمار پوش  کیتواا  
سرعت نشاول  معناداري بر درصد بود که تأثیر 1عصار   درصد حاوي 1کیتواا  پوش  خوراکی آنتی اکسیدانی قوي دهند  تأثیر  حاصل نشا 

 .گردشد دار ماهی فیتوفاگ پوش  کیریت و به تاخیر انداخت  فساد فیله هاي

 خوراکی، نگهداري در شخچال. پوش  نقر  اي، کپور پنیرباد، عصار  آبی فعالیت آنتی اکسیدانی،واژگان کلیدی: 

 

 
 

  :arshadi@uoz.ac.ir  Emailلی ارشدي                                                                             عنوشسند  مسئول،  

mailto:arshadi@uoz.ac.ir


 

Journal of Fisheries 
Vol. 72, No. 4, Winter 2020 
pp. 363-374 

 
 

 

Antioxidant activity of chitosan edible coating enriched 

with aqueous extract of Withania coagulans fruit on 

chemical changes and sensory properties of silver carp 

(Hypophthalmichthys molitrix) stored in refrigerator 

Maryam Sadeghi1, Ali Arshadi 2*, Javad Mirdar Harijani2, Fatemeh Haddadi3 

1. Graduate Master Science of Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Zabol 

University, Zabol, Iran 

2. Assistant Professor of Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Zabol University, 

Zabol, Iran 

3. Assistant Professor of Biology Department, Faculty of Sciences, Zabol University, Zabol, Iran 

 

Received: 18-Jan-2020 Accepted: 25-Feb-2020  

Abstract 
The present study was conducted to investigate the antioxidant effect of chitosan coating with the extract of 
Withania coagulans on chemical changes and sensory properties of silver carp fillet. Fish fillets were kept in 6 
treatments and 3 replicates for 18 days at 4°C. Treatments included: control, 0.5% extract, 1% extract, 1% chitosan, 
1% chitosan with 0.5% extract and 1% chitosan with 1% extract. The chemical factors and organoleptic properties 
of the samples were studied at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days after storage in the refrigerator. During the storage 
period, all treatments containing chitosan coating and extract had significant differences in chemical factors and 
organoleptic properties evaluation compared to control treatment (p<0.05). The highest chemical indices of pH, PV, 
TBA and TVB-N up to day 18 of silver carp fillet storage in the refrigerator were in the control treatment 
[7.21±0.01, 6.70±0.04(meq/kg), 1.37±0.02(mg MDA/kg) and 38.69±0.01(mg/100g)] and the lowest in the 1% 
chitosan coating with 1% Withania coagulans extract [6.61±0.03, 3.17±0.02(meq/kg), 0.68±0.01(mg MDA/kg) and 
18.43±0.03(mg/100g)], respectively. The total utility index of the treatment decreased in day 15 below the 
acceptability (3.82 ± 0.75), but the treatment with chitosan coating 1% and extract 1% had the highest total 
desirability score by the end of the period (4.77 ± 0.77). The results of the current study showed that the strong 
antioxidant effect of 1% chitosan edible coating with 1% whey extract, had a significant effect on the reduction of 
chemical changes and also increasing the sensory properties, extend the shelf life and delay the deterioration of 
silver carp the coated fillets. 

Keywords: Antioxidant activity, Withania coagulans aqueous extract, Hypophthalmichthys molitrix, Edible 

coating, Refrigerated storage
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. مقدمه1   

 سیسشتم تغییرات اکسیداتیو عالو  بر اثرات نامطلوب در
 هششاي بیولوژشششک، مسششئول اشجششاد طعششم و پششاشی  آمششد 

در مششاهی،  کیریششت اشش ا و فسششاد مششواد اشش اشی اسششت.
و اکسیداسشیو ، هشر دو باعشس فسشاد و اشجشاد  هیدرولیا

 شششود تغییششر در رنششگ گوشششت مششی طعششم و بششوي بششد و
 Ozogul et al., 2010 .)لیپااهشا و  رولیا به وسیلههید

کشه  کنشد شود و اسیدررب آااد می فسرولیپااها القا می
 تحت اکسیداسیو ، ترکیواتی با وا  ملکولی کشم تولیشد

 اش  فراشنشد بشا حضشور رادشکالهشاي آااد همشرا . کند می
آلدئیشد  است و به تولید آلدئیشدهاشی ماننششد مشالو  دي

شجاد طعم و شود که مسئول پیشرفت فساد و ا می منجر
اکسیداسشیو  . شوند تغییر در رنگ گوشت می بوي بد و
تواند تحت تأثیر عوامشل بیرونشی و  در ماهی می لیپیدي

ترکیب اسیدررب، الظت پرواکسشیدانها،  درونی اا قویل
دمشا، ، pHاندوژ ، میوگلوبی ، آناشمها، ( Fe+2 آه  فرو

(. Fan et al., 2008  قرار گیشرد اکسیژ  و نیروي شونی
 اش اشی فرآورد  هشاي ماندگاري عمر خوراکی پوششهاي

 انتقشال مقابل در سدهاشی عنوا  به اشرا دهند افااش  را
کننششد مششی عمششل مششواد محلششول و رطوبششت، گااهششا

 Quintavalla and Vicini, 2002  پوش  کیتواا .)
 ضششدباکترشاشی، بشا الظششت ششک درصششد بهتشرش  خششواص

 دارد ضشششدقارری و آنتشششی اکسشششیدانی را در گوششششت
 Lopez-Caballero et al., 2005) .  داروئششی گیششا

اا خشششششانواد   (Withania coagulans  پنیربشششششاد
و بومی استا  سیستا  و بلورستا  اسشت  امینیا سیب

 Azizian Shermeh et al., 2018 میشو ، بشرگ و .)
 دهایآلکالوئی، فنل پلی داراي ترکیوات رششه گیا  پنیرباد

ها ي موسششوم بششه وشتانولیششدهششاي اسششتروئیدو الکتو 
 (.Singh & Kumar, 2011( اسششت  A وشتششافرش  

ضشدباکتري  خشواصباعس  Aی وشتافرش  فنل پلیترکیب 
 ياشششا يدشسششاکار یپششوپلیل هشششال سششاختار در رییششتغ 

 يمغش  مشواد و هشامشآنا تشراو  باعشسي، باکتر یخارج
مهار برخی   اکسیدانی خواص آنتیو  ی شوند(م مختلف

و در  (تواناشی مهشار رادشکشال آااد آناشمی، و اا فعالیتهاي

 پیششششگیري اا اکسیداسشششیو  رربشششی اسشششت نتیجشششه
 Beigomi et al., 2014 ؛Ojha et al., 2014 ؛

Sarbishegi et al., 2016.) بنیا  با هاياکسیدان آنتی 
 هسشتند ترکیوشاتی OH هشايگروه حاوي فنولی حلقوي

 اا ممانعششت نتیجششه در و آااد رادشکششال جشش ب بششا کششه
 اا ،شالته کرد  شونهشاي فلشايو همچنی   اکسیداسیو 

 مشی جلشوگیري رربیهشا شد  تند شا و رنگ تغییر فساد،
 اکسیداسششیو  اا پیشششگیري در مهمششی نقشش  و کننششد
 هايکالشراد. (Holley and Patel, 2005  دارند هارربی
 کشش حشداقل کشه هسشتند هااتم اا یگروه اش هااتم آااد،

 اریبسش را هشاآن عامل،  یهم و رنددا نشد  جرت الکترو 
 کشش داد  بشا هادانیاکس یآنت. است ساخته رشپ  واکن 
 اا و نمشود  فعشال ریشا را هشاآن آااد کشالشراد به الکترو 

 بیشترت  ششا بشه و ی کندم ريیجلوگ هاآن یمنر راتیتأث
 بشه و ،یداسشیاکس واکشن  انشداخت  قششتعو بشه موجب
 هششتغ  تیشریک حرظ ،شیا ا مواد فساد رساند  حداقل

 Stankovic et  ی ششودمش نگهداري عمر  شافاا و اي

al., 2014 .) عنششوا  بششه یاهیششگ هششاي عصششار  امششروا 
 خشواص بشا شیاش ا یهايافاودن اش یعیطو هاي نگهدارند 
 بشراي قشوي یدانیاکسش یآنت وی قارر ضد ،شیاشضدباکتر
 صشنعت در ششد  فشرآوري و خام شیا ا مواد اا حراظت

 ,Benkeblia  انشد گرفتشه قشرار توجه مورد شیا ا مواد

اثششر آنتششی اکسششیدانی و ضششدباکترشاشی عصششار   .(2004
گیاها  مختلف بر مدت امشا  مانشدگاري فیلشه ماهیشا  

 Jorjani et al., 2018; Latifi etاستراد  شد  است  

al., 2018 انشدامهاي عصشار (. ترکیوات فعشال اشسشتی 
  قشوي و آنتشی بعنوا  آنتی اکسیدا پنیربادمختلف گیا  

مشی  علیه باکترشهشاي گشرم متوشت قويبیوتیک طویعی 
 ارا  بشه توجه با .(Singh and Kumar, 2011باشد  
 کپشورنقر  اي، جهشت مشاهی بشاالي بشاال و تولیشد ا اشی

 ماهی اش  محصوالت فساد انداخت  تعوشق به و نگهداري
 کرد  دار پوش : مانند مدر  نگهداري روشهاي اا باشد

 عصشار  و اسانس  اکسیدانهاي طویعی آنتی اا  استراد و
کرد. اا آنجا که تشاکنو  مطالعشه اي در  استراد ( گیاها 

امینه تاثیر عصار  آبی میو  گیا  پنیربشاد بشر مانشدگاري 
گوشت آباشا  انجشام نگرفتشه اسشت، لش ا، هشدف اا اشش  
تحقیق اراشابی اثر پوش  کیتواا  حشاوي عصشار  آبشی 
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بشر امشا  مانشدگاري و حرشظ کیریشت میو  گیا  پنیرباد 
 .شیمیاشی فیله تاا  فیتوفاگ در شراشط شخچالی بود

 . مواد و روش ها2
قطعه مشاهی کپشورنقر  اي بشا میشانگی   15تعداد 

سانتیمتر اا بشی   38±3گرم و طول  1000±126وانی 
ماهیششا  هششم تششراا و سششالم در فصششل بهششار  اردشوهشششت 

روشا  در شهر اابل ( بصورت اند  اا بااار ماهی ف1398
خرشداري و در جعوه هشاي شونولیشت همشرا  بشا شش  بشه 
آاماششگا  فراوري دانشگا  اابشل منتقشل ششدند. پشس اا 
سششرانی، تخلیششه امعششا و احشششا ماهیششا ، اا فیلششه هششا 

گششرم( بششراي انجششام تیمارهششاي مختلششف  50/1±100 
استراد  شد. به منظور تهیشه محلشول پوشش  دهشی، اا 

، آمرشکا، بشا شرکت سیگما آلدرشچا   کیتوا محلول هاي
 بششا (CP 200-800متوسششط وشسششکواشته  ملکششولی وا 

 پشودر گشرم10، شعنشی (یحجمش/یوان درصشد  1 الظت
 ،لیتر اسید استیک ششک درصشد میلی 1000 در کیتواا 
بوسششیله شششد. جهششت اسششتخراه عصششار  آبششی  اسششتراد 

 نمونشه گشرم 50 (، ابتدا مقدارامواه فراصوت  اولتراسوند
 10 بششه 1 نسششوت بششا را پنیربششاد شششد  میششو  پششودر
 حشالل  آب مقطشر( میلشی لیتشر 500 ، با(حجمی/ وانی

دقیقشه در  20بشه مشدت  و حشالل نمونه. گردشد مخلوط
کیلو هرتشا در  37درجه سانتیگراد با فرکانس  30دماي 

 ششرکت ،Ultranssonic 1500  دسشتگا  اولتراسشوند

Scientz  اا جلوگیري برايو  قرار داد  شد( کشور ری 
 اسشتخراه اما  مدت در سرد آب گرد  دما، اا افااش 
 24 مشدت بشه حالل و نمونه مخلوط سپس شد. استراد 
 اا پشس. ششد داد  شیکر قشرار روي اتاق دماي در ساعت

 بشوخنر قیف خأل و پمپ اا استراد  با حاصل مخلوط آ 
 پلیشت گردششد، در صاف 42 شمار  واتم  صافی کاا  و

سشانتیگراد بشه  درجشه 55 دمشاي با آو  در و دش رشخته
 و خششک کشامال عصشار  گرفت تشا قرار ساعت 48مدت 
 اسشتخراجی عصشار  هشاي سشپس. ششود حشالل اا عاري

 تیشر  ظشروف در بعشدي آاماشششها انجشام اما  تا حاصل
گردشششد  نگهششداري سششانتیگراد درجششه -20 فرشششار درو 

 Goli et al., 2005 3 بشا تیمشار  6(. در اشش  تحقیشق 

تکرار( به ترتیب ذشل مورد بررسی قشرار گرفتنشد: تیمشار 
 5/0اول شششاهد  بششدو  پوششش (، تیمششار دوم  عصششار  

درصشد(، تیمشار رهشارم  1درصد(، تیمشار سشوم  عصشار  
درصشد بشا  1درصد(، تیمار پنجم  کیتشواا   1 کیتواا  

درصشد بشا 1درصد(، تیمار شششم  کیتشواا   5/0عصار  
 سشط  بشر پوشش  اشجشاد . جهتدرصد( بودند 1عصار  

 درمحلشول هشاي دقیقشه 1 مدت به فیله ها فیله ها، ابتدا
 محلول هشا اا را آنها سپس. گردشدند ور اوطه شد  تهیه
 1 دقیقه، مجشددا 2 تقرشواً گ شت اا پس و نمود  خاره
پس اا . گرفتند قرار پوششی محلول هاي در دشگر دقیقه

هشا درو   پاشا  فرآشند آب رک و خششک ششد  نمونشه
 کیسه هاي پلی اتیل  بسته بنشدي، نششانه گش اري و در

 نگهشداري روا 18 بشه مشدت سشانتیگراد درجشه 4 دماي
اراشابی شیمیاشی و  مورد روا 3 امانی فواصل در و شدند

 ,.Wenjiao et alقششرار گرفتنششد   تکششرار( 3حسششی  

 45گشرم نمونشه بششا  5پشس اا همشوژ  کشرد  (. 2013
قطشششر، مخلشششوط فشششوق صشششاف ششششد. لیتششر آب م میلشی

هششا در دمششاي اتششاق بششا اسششتراد  اا  نمونششه pHسشششپس 
، Jenwayشششرکت ، 3510 مشششدل متشششر  pHدسشششتگا  

 7و  4با اسشتانداردهاشی در اسششیدشته  (ساخت انگلستا 
پراکسید (. Suvanich et al., 2000  گیري ششد انداا 
PV  Peroxide value )واال   اکشی بشه صشورت میلشی

اسید  تیوبار بیتورشکاکسیژ  در کیلوگرم رربی ماهی و 
TBA  Thiobarbituric acid )گشرم  به صورت میلشی

و  Eganبا رو   مالو  آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی
مجمشو  بااهشاي . گیري ششدند انداا ( 1997  همکارا 

 TVB-N  Total volatile basic نیتروژنششی فششرار

nitrogen )دي انجمشش  شششیمی براسششار رو  پیشششنها
گرم  انجام و مقدار آ  به صورت میلی( AOAC  تجاشه

 ,AOAC  در صد گرم گوشت ماهششی گششاار  شششد

اراششاب  10هشا توسشط  اراشابی حسششی نمونشه (.2005
رشته شیالت دانششگا   آموا  دشد  اا بی  دانششجوشا 

درصشد آقشا بودنشد و  50درصشد آنها خانم و  50که  اابل
سششششال، مطششابق بششا رو   25تششا  20بششا حششدود سشششنی 
منظشور نمونشه هشاي تمشام  براي اش . هدونیک انجام شد

درجششه  180تیمارهششا بششا رواشش  آفتششابگردا  در دمششاي 
بشششه صشششورت  دقیقه سرخ ششد و 3سانتیگراد به مدت 
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گششرم درو  ظششروف کدگ اري شد  به گشرو  اراشششابی 
و  رنشگ، بشو، بافشتطعشم،  نظشراا و  حسشی ارائشه شششد

اراششابی ششدند. اا هشر ششک اا اعضشا کل  قابلیت پ شر 
خواسته شد تا وشژگی هاي حسی نمونه ها را با در نظشر 

قابلیشت امتیااي اراشابی کنند.  7گرفت  شک رتوه بندي 
 Fan  تعیی  شد 4ي پ شر  بر اسار داشت  رتوه باال

et al., 2009 .) 

 سانتیگراد 4دمای  در نگهداری طی اینقره کپور تیمارهای مختلف فیله pH پنیرباد بر عصاره میوه گیاه -تأثیر پوشش کیتوزان -1جدول 
(3=n معیار  ؛انحراف± )میانگین 

 تیمار

 روا

 درصد+1کیتواا  درصد1کیتواا  درصد1عصار  درصد5/0عصار  شاهد

 درصد5/0عصار 

 درصد+1کیتواا 

 درصد1عصار 

0 01/0 ±Af63/6 01/0 ±Be55/6 01/0 ±Ce48/6 40/0 ±De42/6 02/0 ±Ee36/6 03/0 ±Fe27/6 

3 03/0 ±Ag50/6 01/0 ±Bf43/6 02/0 ±Cf36/6 01/0 ±Df24/6 02/0 ±Ef18/6 04/0 ±Ff12/6 

6 02/0 ±Ae71/6 03/0 ±Be57/6 02/0 ±Ce51/6 03/0 ±De44/6 01/0 ±Ee38/6 01/0 ±Fe31/6 

9 02/0 ±Ad83/6 02/0 ±Bd64/6 03/0 ±Cd58/6 02/0 ±Dd51/6 40/0 ±Ed44/6 01/0 ±Fd38/6 

12 03/0 ±Ac98/6 02/0 ±Bc73/6 03/0 ±Cc66/6 01/0 ±Dc59/6 03/0 ±Ec51/6 02/0 ±Fc44/6 

15 01/0 ±Ab10/7 03/0 ±Bb81/6 02/0 ±Cb74/6 03/0 ±Db67/6 03/0 ±Eb58/6 02/0 ±Fb52/6 

18 01/0 ±Aa21/7 03/0 ±Ba92/6 01/0 ±Ca85/6 02/0 ±Da78/6 04/0 ±Ea70/6 03/0 ±Fa61/6 
 .هاي مختلف است( بی  تیمارp<05/0  ( در هر سطر نشا  دهند  تراوت معنی دارA, B, C, D, E, F  حروف بارگ متراوت-

 .هاي مختلف استدر اما  (p<05/0  در هر ستو  نشا  دهند  تراوت معنی دار( (a, b, c, d, e, f, gحروف کورک متراوت 

PV بر پنیرباد میوه عصاره -انکیتوز پوشش تأثیر: 2جدول  درجه  4دمای  در نگهداری طی اینقره کپور فیله مختلف تیمارهای-2جدول 
=3سانتیگراد ) n میانگین( ±معیار  ؛انحراف   

 تیمار

 روا

 درصد+1کیتواا  درصد1کیتواا  درصد1عصار  درصد5/0عصار  شاهد

 درصد5/0عصار 

درصد+1کیتواا 

 درصد1عصار 

0 01/0 ±Ag73/0 02/0 ±Bg61/0 02/0 ±Cg52/0 01/0 ±Dg43/0 01/0 ±Eg36/0 03/0 ±Fg30/0 

3 02/0 ±Af80/1 02/0 ±Bf12/1 01/0 ±Cf93/0 03/0 ±Df75/0 04/0 ±Ef64/0 02/0 ±Ff53/0 

6 02/0 ±Ae95/2 03/0 ±Be80/1 01/0 ±Ce41/1 01/0 ±De10/1 03/0 ±Ee98/0 02/0 ±Fe81/0 

9 01/0 ±Ad20/4 01/0 ±Bd73/2 03/0 ±Cd12/2 02/0 ±Dd84/1 03/0 ±Ed56/1 03/0 ±Fd33/1 

12 03/0 ±Ab80/5 02/0 ±Bb80/3 03/0 ±Cb90/2 02/0 ±Db78/2 01/0 ±Eb60/2 01/0 ±Fb25/2 

15 03/0 ±Ac35/5 01/0 ±Bc24/3 03/0 ±Cc53/2 02/0 ±Dc21/2 02/0 ±Ec10/2 01/0 ±Fc98/1 

18 04/0 ±Aa70/6 01/0 ±Ba40/4 02/0 ±Ca12/4 03/0 ±Da93/3 01/0 ±Ea50/3 02/0 ±Fa17/3 
 .هاي مختلف است( بی  تیمارp<05/0  ( در هر سطر نشا  دهند  تراوت معنی دارA, B, C, D, E, F  حروف بارگ متراوت-
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 .هاي مختلف استدر اما  (p<05/0  در هر ستو  نشا  دهند  تراوت معنی دار( (a, b, c, d, e, f, gحروف کورک متراوت -

 
رو  آنالیا و با  SPSS16 افاار تراد  اا نرمسها با ا داد 

آامشونهشاي ، >05/0p ط  احتمالسدر  وارشانس شکطرفه
 .دانک  مورد تجاشه و تحلیل قرار گرفت و آماري لوِ 

 . نتایج3
در تیمارهشاي  pHافشااش   روند 1مطابق جدول 
 معنشی بطشور بشه ششاهد بشه نسوت آاماششی پوش  دار

 اکشی میلشی PVمقدار  2جدول مطابق بود. کندتر داري

 بشه نسشوت ششاهد درنمونه(ماهی رربی برکیلوگرم واال 
 .بود بیشتر دارها پوش 

 در تیمارهشاي آاماشششی پوشش  دار PVافشااش   روند
کنششدتر بششود  داري معنششی بطششور بششه شششاهد بششه نسششوت

 05/0>p). مقدار 3جدول  مطابق TBA   میاا  میلشی
 شاهد نمونه در (کیلوگرم بافت رب آلدهید مالو  دي گرم

 .بود بیشتر دار پوش  نمونه هاي به نسوت

درجه  4دمای  در نگهداری طی نقره ای کپور فیله مختلف تیمارهای TBAبر  پنیر باد میوه عصارة -کیتوزان پوشش تأثیر -:3جدول 
 میانگین( ±معیار  ؛انحراف n=3سانتیگراد )

 .هاي مختلف است( بی  تیمارp<05/0  ( در هر سطر نشا  دهند  تراوت معنی دارA, B, C, D, E, F  حروف بارگ متراوت-
 ست.هاي مختلف ادر اما  (p<05/0  در هر ستو  نشا  دهند  تراوت معنی دار( (a, b, c, d, e, f, gحروف کورک متراوت -

 
وشش  در تیمارهشاي آاماشششی پ TVB-Nافااش   روند
کنشدتر بشود  داري معنشی بطشور بشه ششاهد به نسوت دار
 05/0>p)  بر اسار نتشاش  بشه دسشت آمشد .TVB-N ،

بششی  تیمارهششا و امششا  نگهششداري تغییششرات معنششی داري 
، شاخصششهاي حسششی در 5مشششاهد  شششد. طوششق جششدول 

تمشامی تیمارهشا در طشی دور  نگهشداري رونشد کاهششی 

 سشرعت ابش تیمارششاهد در کشاه  اشش  الوته داشت که
ششاخص مطلوبیشت  (.p<05/0  گرفشت صورت بیشتري

پششاشینتر اا نقطششه مقوولیششت  15کششل تیمارشششاهد در روا 
( بود. در انتهاي دور  تیمشار شششم داراي 75/0±82/3 

 ( اا نظر مطلوبیت کل بود.77/4±77/0باالترش  نمر   

 
 

 
 

 تیمار

 روا

 +5/0عصار  درصد1کیتواا   درصد 1ار  عص درصد 5/0عصار   شاهد

 درصد1کیتواا  

 درصد+1عصار 

 درصد 1کیتواا 

0 02/0 ±Ag41/0 01/0 ±Bg34/0 01/0 ±Cg26/0 03/0 ±Dg18/0 02/0 ±Eg11/0 02/0 ±Fg05/0 

3 01/0 ±Af47/0 02/0 ±Bf40/0 01/0 ±Cf32/0 01/0 ±Df24/0 02/0 ±Ef17/0 03/0 ±Ff11/0 

6 01/0 ±Ae59/0 02/0 ±Be48/0 03/0 ±Ce39/0 03/0 ±De32/0 01/0 ±Ee24/0 03/0 ±Fe18/0 

9 02/0 ±Ad73/0 03/0 ±Bd57/0 02/0 ±Cd49/0 02/0 ±Dd41/0 01/0 ±Ed34/0 02/0 ±Fd27/0 

12 01/0 ±Ac99/0 03/0 ±Bc69/0 02/0 ±Cc62/0 01/0 ±Dc53/0 03/0 ±Ec46/0 01/0 ±Fc38/0 

15 03/0 ±Ab16/1 01/0 ±Bb83/0 10/0 ±Cb76/0 02/0 ±Db67/0 01/0 ±Eb60/0 02/0 ±Fb52/0 

18 02/0 ±Aa37/1 03/0 ±Ba98/0 02/0 ±Ca92/0 02/0 ±Da84/0 03/0 ±Ea76/0 01/0 ±Fa68/0 
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 درجه 4دمای  در ینگهدار یط ای نقره کپور لهیف مختلف یمارهایت TVB-N بر باد ریپن وهیم هعصار -توزانیک پوشش ریتأث -4 جدول
 میانگین( ±معیار  ؛انحراف n=3) گرادیسانت

 تیمار

 روز

درصد+ع1کیتوزان درصد1کیتوزان درصد1عصاره درصد5/0عصاره شاهد
 درصد5/0صاره

درصد+ع1کیتوزان
 درصد1صاره

0 02/0 ±Ag51/8 02/0 ±Bg60/7 03/0 ±Cg37/7 02/0 ±Dg12/7 10/0 ±Eg75/6 01/0 ±Fg49/6 
3 03/0 ±Af10/11 02/0 ±Bf52/9 03/0 ±Cf74/8 02/0 ±Df25/8 03/0 ±Ef40/7 01/0 ±Ff13/7 
6 03/0 ±Ae82/16 01/0 ±Be95/11 02/0 ±Ce81/10 01/0 ±De79/9 03/0 ±Ee62/8 03/0 ±Fe21/8 
9 02/0 ±Ad15/21 03/0 ±Bd20/14 01/0 ±Cd92/12 03/0 ±Dd86/11 01/0 ±Ed75/10 02/0 ±Fd54/10 
12 01/0 ±Ac30/26 02/0 ±Bc48/17 01/0 ±Cc36/15 03/0 ±Dc53/14 02/0 ±Ec 98/12 02/0 ±Fc 80/12 
15 01/0 ±Ab44/32 04/0 ±Bb76/20 02/0 ±Cb53/19 01/0 ±Db44/18 03/0 ±Eb32/15 03/0 ±Fb18/15 
18 01/0 ±Aa69/38 02/0 ±Ba92/24 04/0 ±Ca12/24 01/0 ±Da71/22 02/0 ±Ea47/19 03/0 ±Fa43/18 

 .هاي مختلف است( بی  تیمارp<05/0  ( در هر سطر نشا  دهند  تراوت معنی دارA, B, C, D, E, F  حروف بارگ متراوت-
 .هاي مختلف استدر اما  (p<05/0  در هر ستو  نشا  دهند  تراوت معنی دار( (a, b, c, d, e, f, gحروف کورک متراوت -

 

 ث و نتیجه گیری. بح4
 مطالعه طی اما  نگهداري در روا سشوم میشاا  اش  در

pH  تمام تیمارها کاه  شافت. کاه  اولیهpH اا پشس 
 و ماهیچشه گلیکوژ  بی هوااي تجاشه بدلیل ماهی مرگ

همچنششی  اششش   مششی باشششد. آ  در اسششیدالکتیک تجمششع
 فشاا در حاللیشت دي اکسشیدکرب  به کاه  را می توا 

 نسشوت اسشیدکربنیک تششکیل نتیجشه در و عضالت آبی
 رواهشا بقیه سوم، در روا در pH اولیه کاه  اا داد. بعد
 دار معنشی بصشورت تیمارهشا تمشامی در افااششی روندي
 بااهشاي میشاا  افااش  با حاضر بررسی در. داشت وجود
 انتظشار pH بشراي رونشدي رنی  دور  طول در فرار ااته
 در وششژ  بشه و اششیآام نمونه هاي pH رفت. افااش می

 بشه مشی تشوا  را نگهشداري امشا  گ شت با شاهد نمونه
 ترکیوششات و رهاسششااي اتولیتیششک آناشمهششاي فعالیششت

 در آمشی ( موجشود متیل تري و آمونیاك  نیتروژنی فرار
 ,.Kilincceker et alداد   نسشوت مشاهی فیلشه بافشت

بشه ترتیشب در  pH میشاا  و کمتشرش  بیشترش  .(2009
و  یپلششی فنلششترکیوششات . بششود 6و تیمششار  تیمششار شششاهد

 ,.Azizian Shermeh et al  عصششار  يفالونوئیششد

 دیشتولو  آااد ررب هايدیاس افااش  (، احتماال اا2018
 مشیجلوگیري کرد  و همچنشی   ی فرارتروژنین واتیترک

 باال یداخل يپروتئااها مقابل در را ها فیله حراظت تواند
 دیشتول هشا،نیپروتئ ششد  شکسته مانع ت،شنها در و بورد

 (.Rahman et al., 2003  شود pHکاه   و ها  یآم
و همکششارا   Fanنتششاش  مطالعششه حاضششر بششا مطالعششات 

 2009 ،)Zarei    و 2015و همکشششششششارا )Jorjani و 
کششه اا پوششش  کیتششواا  همششرا  بششا  (2018 همکششارا  

ترکیوات آنتی اکسیدانی مختلف استراد  کردند مطابقت 
 داشت.
اراشابی درجه  جهتیوباربیتورشک اسید ت شاخص

می رود. با آ   کار بهاکسیداسیو  رربی در ماهیا  
 و یداسیاکس هشثانو محصول که دئیآلد يد مالو  اا یم

انداا  گیري می  ،است اشوا  ریرندا ررب دهايیاس
انداا   بیشترش  (.Ibrahim et al., 2008شود  

میلی  1 یداس مقادشر تیوباربیتورشک براي پیشنهادي
می باشد  ماهی نمونه کیلوگرم در آلدئید مالو  گرم

 Lakshmanan et al., 2000اولیه (. فرآورد  هاي 
 درهستند.  هیدروپروکسیدها رربیها، اکسیداسیو 

مرحله دوم اتواکسیداسیو ، که هیدروپراکسیدها به 
ید ئکتو  اکسید  می شوند، مالو  دي آلد ید وئآلد

الت ثانوشه اکسیداسیو  سوب محصو .تشکیل می شود
نامطلوب در محصول می شوند  اشجاد طعم و بوي

 Mexis et al., 2009.)



 1398 امستا  ،4، شمار  72را ، دور  شا یعیالت، مجله منابع طویش 370

 

 

معیار  ؛ انحرافn=3) درفیله کپورنقرهای در دمای یخچال ربادیپن وهیم هعصار-توزانیک پوششارزیابی حسی در تیمارهای مختلف : 5جدول 
 میانگین( ±

 وشژگیهاي

 حسی

 ا(دور  نگهداري  رو تیمار

0 3 6 9 12 15 18 

 Aa49/6 11/0 ±Cb97/5 30/0 ±Fc14/5 59/0 ±Fd72/4 05/0 ±Fe15/4 66/0 ±Ff89/3 27/0 ±Fg61/3± 74/0 شاهد بو

 Ca33/6 55/0 ±Eb69/5 37/0 ±Dc46/5 69/0 ±Dd17/5 49/0 ±De74/4 13/0 ±Df52/4 75/0 ±Dg78/3± 81/0 5/0عصار  % 

 Ba41/6 38/0 ±Db82/5 48/0 ±Cc61/5 72/0 ±Cd34/5 14/0 ±Ce95/4 08/0 ±Cf74/4 69/0 ±Cg97/3± 21/0 1عصار %

 Fa02/6 69/0 ±Fb41/5 19/0 ±Ec27/5 36/0 ±Ed86/4 12/0 ±Ee49/4 07/0 ±Ef27/4 55/0 ±Eg71/3± 48/0 1کیتواا %

 Ea11/6 74/0 ±Bb00/6 40/0 ±Bc75/5 27/0 ±Bd49/5 06/0 ±Be17/5 51/0 ±Bf86/4 84/0 ±Bg21/4± 13/0 5/0+عصار %1کیتواا %

 Da24/6 08/0 ±Ab13/6 20/0 ±Ac89/5 58/0 ±Ad74/5 73/0 ±Ae38/5 64/0 ±Af99/4 19/0 ±Ag42/4± 66/0 1+عصار %1کیتواا %

 Da35/6 48/0 ±Db14/6 12/0 ±Dc81/5 65/0 ±Fd19/5 77/0 ±Fe32/4 32/0 ±Ff72/3 44/0 ±Fg53/3± 09/0 شاهد بافت

 Fa11/6 20/±0Fb72/5 58/0 ±Fc46/5 62/0 ±Ed33/5 43/0 ±Ee67/4 19/0 ±Ef39/4 84/0 ±Eg64/3± 79/0 5/0عصار  % 

 Ea23/6 45/±0Eb97/5 39/0 ±Ec75/5 54/0 ±Dd56/5 77/0 ±De81/4 06/0 ±Df54/4 53/0 ±Dg78/3± 21/0 1عصار %

 Aa67/6 87/0 ±Ab58/6 24/0 ±Ac11/6 74/0 ±Cd67/5 67/0 ±Ce98/4 18/0 ±Cf77/4 29/0 ±Cg86/3± 15/0 1کیتواا %

 Ca43/6 36/0 ±Cb29/6 80/0 ±Cc91/5 63/0 ±Bd79/5 85/0 ±Be27/5 54/0 ±Bf87/4 17/0 ±Bg39/4± 91/0 5/0+عصار %1کیتواا %

 Ba54/6 71/0 ±Bb41/6 68/0 ±Bc98/5 25/0 ±Ad86/5 13/0 ±Ae53/5 53/0 ±Af98/4 89/0 ±Ag66/4± 29/0 1+عصار %1کیتواا %

 Da35/6 58/0 ±Db15/6 71/0 ±Dc81/5 44/0 ±Fd12/5 39/0 ±Fe39/4 74/0 ±Ff86/3 33/0 ±Fg51/3± 10/0 شاهد رنگ

 Fa13/6 51/0 ±Fb71/5 64/0 ±Fc52/5 91/0 ±Ed38/5 76/0 ±Ee75/4 29/0 ±Ef37/4 85/0 ±Eg63/3± 13/0 5/0عصار  % 

 Ea21/6 53/0 ±Eb87/5 19/0 ±Ec69/5 77/0 ±Dd54/5 27/0 ±De87/4 49/0 ±Df64/4 36/0 ±Dg76/3± 04/0 1عصار %

 Ca44/6 61/0 ±Cb24/6 35/0 ±Cc93/5 21/0 ±Cd71/5 88/0 ±Ce98/4 15/0 ±Cf81/4 48/0 ±Cg97/3± 76/0 1کیتواا %

 Ba57/6 17/0 ±Bb39/6 64/0 ±Bc17/6 28/0 ±Bd85/5 36/0 ±Be49/5 55/0 ±Bf24/5 84/0 ±Bg38/4± 91/0 5/0+عصار %1کیتواا %

 Aa74/6 58/0 ±Ab56/6 41/0 ±Ac36/6 14/0 ±Ad94/5 68/0 ±Ae68/5 79/0 ±Af47/5 86/0 ±Ag71/4± 33/0 1+عصار %1کیتواا %

 Ca36/6 11/0 ±Cb28/6 64/0 ±Fc73/5 21/0 ±Fd18/5 75/0 ±Fe51/4 19/0 ±Ff90/3 33/0 ±Fg54/3± 27/0 شاهد طعم

 Ea20/6 85/0 ±Eb12/6 09/0 ±Dc97/5 61/0 ±Dd72/5 93/0 ±De64/5 17/0 ±Df58/4 29/0 ±Dg71/3± 44/0 5/0عصار  % 

 Da27/6 53/0 ±Db20/6 69/0 ±Cc08/6 24/0 ±Cd89/5 13/0 ±Ce73/5 22/0 ±Cf62/4 68/0 ±Cg94/3± 07/0 1عصار %

 Fa11/6 04/0 ±Fb00/6 81/0 ±Ec84/5 59/0 ±Ed57/5 33/0 ±Ee42/5 62/0 ±Ef31/4 46/0 ±Eg62/3± 20/0 1کیتواا %

 Ba47/6 76/0 ±Bb32/6 19/0 ±Bc19/6 36/0 ±Bd96/5 55/0 ±Be81/5 70/0 ±Bf74/4 05/0 ±Bg33/4± 84/0 5/0+عصار %1کیتواا %

 Aa59/6 59/0 ±Ab40/6 44/0 ±Ac27/6 16/0 ±Ad14/6 32/0 ±Ae97/5 87/0 ±Af86/4 63/0 ±Ag57/4± 10/0 1+عصار %1کیتواا %

لوبیت مط

 کل

 Ca35/6 25/0 ±Cb24/6 55/0 ±Cc12/6 13/0 ±Fd49/5 89/0 ±Fe67/4 75/0 ±Ff82/3 68/0 ±Fg57/3± 61/0 شاهد

 Fa12/6 74/0 ±Fb00/6 26/0 ±Fc81/5 44/0 ±Ed64/5 69/0 ±Ee23/5 88/0 ±Ef35/4 32/0 ±Eg74/3± 09/0 5/0عصار  % 

 Ea20/6 48/0 ±Eb09/6 81/0 ±Ec93/5 05/0 ±Dd76/5 91/0 ±De49/5 65/0 ±Df62/4 85/0 ±Dg82/3± 19/0 1عصار %

 Da27/6 23/0 ±Db16/6 20/0 ±Dc02/6 39/0 ±Cd89/5 64/0 ±Ce67/5 77/0 ±Cf78/4 06/0 ±Cg97/3± 57/0 1کیتواا %

 Ba44/6 80/0 ±Bb36/6 54/0 ±Bc22/6 71/0 ±Bd04/6 25/0 ±Be83/5 73/0 ±Bf86/4 19/0 ±Bg65/4± 43/0 5/0+عصار %1کیتواا %

 Aa58/6 13/0 ±Ab49/6 67/0 ±Ac37/6 07/0 ± Ad19/6 85/0 ±Ae97/5 36/0 ±Af99/4 77/0 ±Ag77/4± 91/0 1+عصار %1کیتواا %

 .هاي مختلف است( بی  تیمارp<05/0  ( در هر سطر نشا  دهند  تراوت معنی دارA, B, C, D, E, F  حروف بارگ متراوت-
 .هاي مختلف استدر اما  (p<05/0  در هر ستو  نشا  دهند  تراوت معنی دار( (a, b, c, d, e, f, gحروف کورک متراوت -
 
بشه  15روا  در ششاهد نمونه تیوباربیتیورشک اسیدمیاا  

نمونشه  کیلوگرم در مالو  آلدئید گرم میلی 03/0±16/1
را نسشوت بشه  (>05/0pکه ترشاوت معنشی داري   رسید

داد کشه مشی توانشد ناششی اا  تیمارهاي پوش  دار نشا 
شکست و تجاشه مالو  آلدئید به ساشر مواد  آلدئیشدها و 

 میشاا  کمتشرش  6تیمار  مطالعه اش  کتو  ها( باشد. در
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TBA اا اسشتراد . داد نششا  تیمارها بی  18 روا در را 
 اا شیگروههشا يمحتشوا لیشدل بشه یعشیطو هشاي عصار 

 عمشل دا یسشاک یآنتش عنوا  به که یلوفن یپل واتیترک
 و ی کنشدم يریجلوگ آااد هايکالشراد لیتشک اا ی کندم
 حرشظ باعشس یهشاررب و یداسیاکس اا یمحافظت نق  با
 ,.Bensid et al  ی ششودمش یمشاه گوششت یهايژگشو

 خاصشیت دلیشل داششت  بشه پنیرباد عصار  میو  (.2014
 سشرکوب را آااد رادشکالهاي توانست اکسیدانی قوي آنتی
 پاششدار با ل ا،. دهد کاه  را آنها شکیلت سرعت شا کرد 
شد ، ترکیوات استروئیدي  تشکیل آااد رادشکالهاي شد 

 اش  به و کرد  متوقف را اکسیداسیو  انجیر  می توانند
 مشدت طشی در TBA نهشاشی مقدار کاه  باعس صورت

(. Mirjalili et al., 2009ششود   شخچشال در نگهداري
و  Alboghbeish(، 2012و همکششششارا    Liنتششششاش  

Khodanazary  2018 ،)Pezeshk   و همکششششششششارا
(، نیا موشد نتاش  2018و همکارا    Jorjani( و 2012 

اش  تحقیق که حاکی اا اثر متوشت پوشش  کیتشواا  در 
ترکیششب بششا عصششار  گیششاهی در افششااش  خششواص آنتششی 
اکسششیدانی و کششاه  واکششن  هششاي آناشمششی باکترشششاشی 

 ت.مرتوط با اکسیداسیو  رربی اس
 بشه (TVB-Nفشرار   نیتروژنشی بااهشاي شاخص مجمو 

 و تعیشی  تخرشب، تجاشه اصلی شاخصهاي اا شکی مناله
ششامل کشه  شودمی محسوب درشاشی ا اشی مواد کیریت

، (تولید شد  توسشط فسشاد باکترششاشی  متیل آمی  تري
تولید شد  توسط آناشم هاي اتولیتیشک  آمی  دي متیل
تولیشد ششد  بشه وسشیله  ك ، آمونیا(نگهداري طی اما 

و سششاشر  (آمینششه و نوکلئوتیششدها دآمیناسششیو  اسششیدهاي
مششرتوط بششا فسششاد  ترکیوششات نیتششروژ  دار بششااي فششرار

. (Yilmaz et al., 2009  محصششوالت درشششاشی اسششت
 گوشت در فرار اات دار بااهاي قوول قابل سط  باالترش 

 گرم نمونشه 100اااي  به نیتروژ  گرم میلی 25 را ماهی
 . افشااش (et al., 2002) Gimenezکرد  اند  پیشنهاد

بشه  است ممک  نگهداري در طول دور  TVB-N میاا 
متشال، آمشی  اداششی  آناشمهشا، بعنشوا  فعالیتهشاي علت

 و نوکلئوتیششششدها آااد، تخرشششششب آمینششششه اسششششیدهاي
-TVB . میاا (Gill, 1990باشد   آمینها اکسیداسیو 

N  میلی گشرم  30/26±01/0به  12نمونه شاهد در روا

گرم گوشت ماهی رسید کشه بیششتر اا  100نیتروژ  در 
حشد قابشل قوشول بشود ولشی سشاشر تیمارهشا تشا روا آخشر 
نگهداري در حد قابشل قوشول بودنشد. تشا پاششا  آامشاش  

بشششه مقشششدار  6در تیمشششار  TVB-Nکمتشششرش  میشششاا  
گشرم گوششت  100میلی گرم نیتروژ  در 03/0±43/18

 ترکیوشات حشاوي کیتشواا  پوش  اا استراد ماهی بود. 
 اشش  مشرور به کهاشن دلیل به عصار  مانند آنتی اکسیدا 

 بشه نسشوت مؤثرترنشد سشااند می رها ا ا در را ترکیوات
 مشی اضشافه اش ا در تنهاشی به را ترکیوات اش  که امانی

پنیربشاد بشه  و یم عصار  (.Estaca et al., 2007کنند  
 افشااش  اا ی قشويآنتشی اکسشیدانت یشفعال دلیل داشت 

 دیششتولدرونششی و  پروتئااهششاي فعالیششت ،آااد درربیاسشش
 Ojha etجلشوگیري مشی کنشد   ی فرارتروژنین واتیترک

al., 2014)مطالعشه، بشه اش  در اات دار بااهاي . مقادشر 
 سشاشر پژوهششگرا نتشاش   بشا کشه شافشت افشااش  تدرش 

؛ Gabriela Morachis et al., 2017  مطابقشت دارد
Lopez-caballero et al., 2005.) 

 اکسیداسشیو  نهشاشی محصوالت و فرار اات دار ترکیوات
 پراکسیدها، آلدهیدها، کتونهشا، اسشیدهاي هیدرو رربی 

 را اش اشی کیریشت و ررب( بو، طعم، رنگ، بافشت، ارا 
 ماهی مطلوبیت عدم باعس و می نماشند تغییر دستخو 

حشد  4(. امتیشاا Sakanaka et al., 2005مشی ششوند  
قابل قوول براي فیله ها جهت مصارف انسشانی محسشوب 

طعم، بو، رنشگ، بافشت و  (.(Fan et al., 2009می شود 
و همچنشی   15پ شر  کشل فیلشه هشاي ششاهد در روا 

درصشد و  1درصشد، عصشار   5/0تیمارهاي حاوي عصار  
بشه امتیشاا  18درصشد در روا  1داراي پوش  کیتشواا  

انسانی رسیدند که دلیشل آ  ایرقابل قوول براي مصارف 
 pHفرار و کشاه   ترکیوات اکسیداسیو  رربیها، تولید

بود که منجر به اشجشاد فسشاد، تنشد ششد  طعشم و بشوي 
 6نامطوو  و تغییشر بافشت و رنشگ در آنهشا ششد. تیمشار 

 کشه دلیشل اشش  امشربیشترش  نمر  قابل قوول را داششت 
 مشیبر عصشار حاوي  کیتواانیالً به حضور پوش  احتما

گردد که با اشجاد خاصیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی 
نیا اشجشاد الششه محشافظ در برابشر اکسشیژ  منجشر بشه  و

 نگهشداري و حرشظ کیریشت فیلشه هشا ششد افااش  دور 
 Ojagh et al., 2010 .)و ژ یاکسش نرشوذ اا ممانعشت 
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 ثرؤمش و مهشم هشايیژگشو اا محصشول بافشت بشه رطوبت
 واکنششهاي داد  رخ اا هشایژگشو  شا باشد،ی م تواا یک

 رییششتغ بششه منجششر کششه ینششامطلوب یمشششرآنایا و یمشششآنا
 کنششدی مشش ريیجلششوگ شششودی مشش محصششول در کیریششت

 Wenjiao et al., 2013 .)موجشود يدیاستروئ کتو ال 
 یآنت مشآنا سط   شافاا مسئولعصار  میو  پنیرباد  در

فیله ها با اشجاد شک  روي ريیقرارگ بااست که  دا یاکس
مشانع اا  و کشرد  عمشل محشافظ عنشوا  بهاي رربی اش

دست رفت  آب آااد موجشود در فیلشه ششد  و همچنشی  
آنهشا  کیریشت رییشتغ وآناشمشی  واکنششهاي اا می توانشد

 نتاش  اسار (. برPrasad et al., 2010  کند ريیجلوگ
 مانشدگاري دور  طشی حسشی اراشیابی آامو  به مربوط

 در همششرا  عصششار خششوراکی بششه  پوششششهاي اا اسششتراد 
 لحشا  اا را فیلشه هشا کیریت افت شاهد تیمار با مقاشسه

 .انشداخت تعوششق به کلی پ شر  و طعم، رنگ، بو، بافت
 اا حاصششل  شنتششا بششا هششا نمونششه یحسشش یابشششارا  شنتششا
 بشاالي و یداسشیاکس. بشود منطوشق ششیمیاشی شاتشآاما
 ششاهد نمونشه در یمشاه لشهیف هشايکروبیم رشد و یررب

 لشاه بشد، بوي ،طعم رییتغ صورت به را فساد هاي نشانه
 Taghizadeh andد  دا نشا  رنگ رییتغ و بافت شد 

Rezaei, 2012.)   عصار  میو  پنیرباد به دلیشل داششت
اا  اادآ يکالهشاشراد مهشاری قشوي، دانیاکسش یآنت تیفعال

فساد شیمیاشی جلوگیري کرد  و باعس حرظ شاخصهاي 
  شبنشابرا( Sarbishegi et al., 2016حسی می گردد  

 و یشم عصار  و تواا یک اا استراد  که کرد ا یب توا ی م
 بشه اسشتراد  مشورد یخشوراک پوشش  بیترک در ربادیپن
 حرشظ باعشسی دانیاکسش یآنتش تیشفعال بشود  دارا لیدل
نتاش  مطالعات  .شودی م یماه یحس يشاخصها تیریک

 Mexis etمطالعه حاضر همسشوشی دارد    شنتا بادشگر 

al., 2009; Raeisi et al., 2018.) 
نتاش  به دست آمد  اا فراسشنجه هشاي ششیمیاشی نششا  
دهند  خاصیت باالي آنتی اکسیدانی پوش  کیتواا  به 
همرا  عصار  میو  پنیرباد می باشد که بشه دلیشل وجشود 

نام وشتانولیدها در عصار  آبی میو   ترکیوات پلی فنلی به
 (، کهAzizian Shermeh et al., 2018پنیرباد است  

 بصورتو  کنند جلوگیري می اا تشکیل رادشکالهاي آااد
 بطشورو  مؤثري بعنوا  دهنشد  هیشدروژ  عمشل نمشود 

لکولهششاي فعششال سوپراکسششید، ومسششتقیم باعششس مهششار م
هیدروژ ، رادشکالهاي هیدروکسیل و پراکسشیل  پراکسید

 Eوشتشامی   گردد و نشا  داد  شد  که در مقاشسه با می
 فلاات را کالته مشی ،اش  ترکیوات. باشد مؤثرتر می Cو 

. طوشق ششوند کنند و مانع واکنشهاي فساد آناشمی مشی
نتاش  فراسنجه هاي ششیمیاشی و اراششابی حسشی بیشانگر 

 درصشد 1 کیتشواا  تراوت معنی دار بی  تیمشار پوشش 
درصد و ساشر تیمارها بشود کشه توانسشت  1 عصار  حاوي

روا افشااش   18ر نقر  اي را تا ماندگاري فیله ماهی کپو
دهد. پوش  م کور توانسته اکسیداسشیو  رربشی را بشه 
تأخیر انداخته و اما  ماندگاري ماهی را به طشور معنشی 
داري افااش  دهد و می تواند راهکار قابل اعتماد جهشت 
حرظ کیریت و افااش  ماندگاري فیله تاا  کپور نقر  اي 

 طی نگهداري در شخچال باشد.

 اسگزاریسپ 

و پژوهانه  اابلاش  مطالعه با حماشت مالی دانشگا  
 Grant Code :با کد )UOZ-GR-9618-73  اجرا

است گردشد 
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