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 يحان و قدومه شهری صمغ دانه ري نانو پوشش هایبیاثرات جدا و ترک

 گوشت تازه يش عمر نگهداری در جهت افزايوی عصاره پوست کيحاو
  گوسفند

  
  3، رضا فرهمندفر2يل زاده کناری، رضا اسماع1گانیپورشا يمهد

  
  يسار یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ییغذا عیصنا و علوم يدکتر يدانشجو - 1

  يسار یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ییغذا عیصنا و علوم اریدانش - 2
  يسار یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه ییغذا عیصنا و علوم اریاستاد - 3

 )15/03/98: رشیپذ خیتار  98/ 22/01:  افتیدر خیتار(

  
  دهیچک

 ی و آنتیدانی اکسیر آنتین مطالعه تاثیدر ا.  فاسد شدن داردي برایی و رطوبت باال استعداد باالین، چربیر پروتئیل داشتن مقادیگوشت گوسفند به دل
ش یها در افزاب آنی و ترکيحان، صمغ دانه قدومه شهریه صمغ دانه ری و نانوپوشش بر پای در دو نوع پوشش معموليوی عصاره پوست کیکروبیم

 و یبات فنولیزان ترکی با استفاده از اولتراسوند استخراج شد که ميوی پوست کیدروالکلیعصاره ه.  قرار گرفتی گوشت گوسفند مورد بررسيماندگار
از ppm  2500 و 2000، 1500، 1000، 500 مختلف يهاغلظت.  بودmg QE/g E 93/6±02/1وmg GA/g E 342±12/3ب یآنبه ترتیدیفالونوئ

و DPPH کال آزاد ی در هر دو روش مهار رادیی باالیدانی اکسیت آنتی خاصيدی و فالونوئیبات فنولیل دارا بودن ترکی به دليویعصاره پوست ک
 لوکوکوسیاستاف يهاي باکتري عصاره برای و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهار کنندگ. د نشان دادندیک اسینولئیل:رنگ شدن بتاکاروتنیب

ه ی تهياندازه نانوپوششها.  استفاده در پوشش بکار برده شدياز عصاره براppm  2000 ن شد که غلظتیی تعیاکلیاشرش و روژنزیسودوموناسا، اورئوس
 درجه 4 ي روز در دما25 گوشت به مدت يهانمونه.  بودیل زتا تمام نانوپوشش ها منفی نانومتر بود و پتانس17/156 تا 53/81شده در محدوده 

 روز انجام شد که 5 یها در فواصل زمانکروبی میک و شمارش کلیتوریوباربید، عدد تیس عدد پراکیابی ارزيها شدند و آزمونيگراد نگهداریسانت
ه  نانو در کاهش اندازياستفاده از فناور.  شده بودی پوشش دهيهاشتر از نمونهی در نمونه شاهد بیکروبی و مییایمی شيهاد نرخ واکنشیمشخص گرد

 صمغ دانه یبیق نانوپوشش ترکین تحقیج بدست آمده از ایبا توجه به نتا. پوشش شدیکروبی می و آنتیدانی اکسیات آنتیپوشش منجر به بهبود خصوص
  . گوشت استفاده شوديتواند در کارخانجات بسته بندیم ppm 2000زان ی به ميوی عصاره پوست کي حاويقدومه شهر :حانیر
  
  .یکروبی میت آنتی، فعالهانانوپوشش،یدانی اکسیت آنتی، فعاليویعصاره پوست ک : واژگاندیکل
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   مقدمه- 1
ا است که مصرف آن ی محبوب در دني از غذاهایکیگوشت 

ل رشد عوامل یگوشت تازه گوسفند به دل. ش استیرو به افزا
ار مستعد فساد یون، بسیداسی اکسيها و واکنشیکروبیم
وبت گوشت، ن و رطی پروتئيک طرف مقدار باالیاز . باشدیم

ط یگر شرای ديکند و از سویق می آن را تشویکروبیفساد م
. شودیها را موجب منیها و پروتئیون چربیداسی، اکسيهواز

ها یون چربیداسیر انداختن اکسی و به تاخیکروبیکاهش رشد م
 گوشت ي در انبار عمر ماندگاريها در طول نگهدارنیو پروتئ
ش عمر ی افزاي برایتلف مخيهاروش. دهندیش میرا افزا
توان به استفاده ی گوشت وجود دارد که از آن جمله ميماندگار
 ي و نوع بسته بندين نگهداریی پايبات نگهدارنده، دمایاز ترک

 .]2, 1[اشاره نمود 

 هستند که به ي از مواد بسته بندی نوعی خوراکيهاپوشش
 سطح مواد ي بر روی از مواد خوراکی نازکيهاهیصورت ال

 از یکیرند و به عنوان یگیها قرار مآنبات یان ترکیا می ییغذا
 و یکروبی، میکیولوژیزیرات فیی کنترل تغی اساسيهاراه

 یساختار اصل. باشندی مطرح میی در مواد غذاییایمیکوشیزیف
عملکرد . باشدیژه می با خواص ویعی طبيمرهایه پلیآن ها بر پا

، )یآب، گاز، چرب(ک سد در مقابل انتقال مواد یجاد یها اآن
ها، طعم رنگ(ها ی و افزودنیی مواد غذايحفظ و انتقال اجزا

ها در سمیکروارگانی از رشد ميری، جلوگ)ر آنیها و نظادهنده
 .]3[باشدیها مآن یکیز حفاظت مکانی و نییسطح مواد غذا

 هستند که در آب و خاك ییدهای ساکاریصمغ ها از جمله پل
مت ی و قیل فراوانیر بوده و به دلیب پذیست تخریکامال ز

 به شمار ی خوراکيهاد پوششی تولي براینه مناسبین گزییپا
 Ocimumbasilicum یحان با نام علمیاه ریگ. ]4[روند یم
.  استLamiaceaeان یی مهم از خانواده نعناییاه دارویک گی

د، استخراج شده از ید جدیدروکلوئیک هیحان یصمغ دانه ر
ر بخاطر رفتار ی اخيهاحان است که در سالیاه ری گيهادانه

 در بکار ی استخراج محققان سعی و راحتیکیخاص رئولوژ
ک عامل غلظت دهنده و ژل کننده در صنعت یبرن آن بعنوان 

د با یدروکلوئی هییر باالی مقاديحان حاویدانه ر. غذا داشتند
 يد حاویدروکلوئین هیا.  جالب توجه استیکیخواص رئولوژ

           شامل گلوکومانان، يدی ساکاریدروپلیک ساختار هی
 شهري قدومه دانه. ]5[الن و گلوکان است یزا

Lepidiumperfoliatum شکل به انیبو شب خانواده از 

 .است کوموسیالژي از پوششی با رنگ ايقهوه و مرغی تخم
 که میکند تولید موسیالژي آب در خیساندن هنگام به دانه این

 قطرات پایداري و تثبیت به قادر و داشته باالیی نسبتاً گرانروي
تواند ین می همچنی خوراکيهاپوشش ].6[شود یم پراکنده فاز

. کروب باشندی میدان و آنتی اکسی مواد آنتي برایحامل
، ییایرات نامطلوب شمییها به منظور کاهش تغنگهدارنده

 .شوندی استفاده می گوشتيها در فرآوردهیکیولوژی و بیکیزیف

 ي سنتزيها نگهدارندهی با توجه به مشخص شدن اثرات منف
 ]6[ و سرطان ی قلبيهايماریجاد بی انسان و ایبر سالمت

مطالعات . افته استیش ی افزایعی طبيهاش به نگهدارندهیگرا
 به عنوان مواد ییبات غذای استفاده از ترکیبخشگونان اثر 

توان به ید که از آن جمله مینماید میی را تایعینگهدارنده طب
، ینیب زمیاستفاده از عصاره پوست انار، عصاره پوست س

 يها حاووهیم. ]7[از قرمز اشاره نمود یچغندر و پوست پ
 ی و آنتیدانی اکسیت آنتیست فعال باال با خاصیبات زیترک

 که 1داسهینیاست از خانواده آکت یاهی گيویک.  هستندیکروبیم
از . باشدی م2ایدینیا آکتی يوین جنس آن همان جنس کیمهمتر

 منبع يویک.  شده استیی گونه شناسا70ن جنس در حدود یا
ک، یبات فنولیدها، ترکی، کاروتنوئC ،E ين هایتامی از ویغن

ب پوست ین ترتیبه ا.]9, 8[ است یدها و مواد معدنیفالونوئ
 یعیطب يدان های اکسی از آنتیتواند بعنوان منبع مناسبی ميویک

 وزارت 1395براساس آمار سال .]7[رد یمورد استفاده قرار بگ
 253 هزار و 12 يویر کشت کیزان سطح زی ميجهادکشاورز

باشد که ی تن م375 هزار و 287د آن با یزان تولیهکتار و م
 در سال در مقام اول قرار يوی هزار تن ک143استان مازندران با 

 در يوید کی تول2016ن براساس آمار فائو در سال یهمچن. دارد
ها به نهی از گزیکی. ده استی تن رس413 هزار و 294ن به رایا

د ی جديندهای فرآين پسماندها اجرایت ایریمنظور بهبود مد
 یدانی اکسید آنتیق تولی، از طرها به عنوان مثال آنیابی بازيبرا

 .باشدی میکروبی میو آنت

 ي پوشش هايهایژگی اصالح وي برای مختلفيهاروش
ها ن روشین ایدتری از جدیکیشود که ی بکار گرفته میخوراک

واژه . باشدیت ها مید نانوکامپوزی نانو و تولياستفاده از فناور
رود که از دو فاز ی بکار ميح موادی  تشريت براینانوکامپوز

 100 اندازه کمتر از ي از آنها دارایکیاند و حداقل ل شدهیتشک
 از اجزا مهم ساختار یکی ین سطحیه بیناح. ]10[نانومتر است 

                                                             
1. Actinidaceae 
2  . Actinidia 
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س و ین ماتری باشد که مسئول ارتباط بیها متینانو کامپوز
اس نانو، ی کوچکتر از ذرات در مقیلیاندازه خ. پرکننده است

ش نسبت سطح به ی و افزای سطحيهااد تعداد اتمیباعث ازد
ن فصل زاین حالت می است که در ایعیطب. شودیحجم م

 یی وجود دارد لذا کارايشتری بین سطحیه بیمشترك و ناح
 اثر ین پژوهش با هدف بررسیا. ]11[ابد ییش میپوشش افزا
 به صورت جدا و يحان و قدومه شهریصمغ دانه رنانوپوشش 

باشد، ی ميوینه عصاره پوست کی غلظت بهي که حاویبیترک
  . گوشت انجامشديش عمر ماندگاریجهت افزا

  

  مواد و روش ها- 2
  مواد- 2-1
 . شد يداریخر  در شهرستان تنکابن   یوارد از باغ  ی رقم ها  يویک

 يهاهیسو .ه شدیته  ي از عطاريحان و قدومه شهری ريهادانه
 لوکوکوسیاستاف،  PTCC19112توژنزیامونوسیستریل یکروبیم

 ،PTCC9027روژنزیسودوموناسا،  PTCC25923 اورئوس
زه از  یلیوفیـ  ل يها به صورت آمپول   PTCC25922یاکلیاشرش
 ی و صنعتی علميپژوهش ها سازمان یکروبیون بانک میکلکس

ـ ی م يهاهیه و از سو   یته) 3IROST(رانیا  فـوق مطـابق     یکروب
اتـانول از   . ه شـد  یـ ره ته یدستورالعمل، کشت مادر و کشت ذخ     

 از  80ن  یتـوئ . ه شـد  یـ ته) رانیـ تهـران، ا   (یشرکت دکتر مجلل  
 ير مواد استفاده شده دارای، سا)دارمشتات، آلمان(شرکت مرك   

) دارمـشتات، آلمـان   ( بودند و از شرکت مـرك        ياهیدرجه تجز 
  .ه شدندیته
  روش ها- 2-2
  يویاستخراج عصاره پوست ک-2-2-1

پوست . انجام شد) 2013( و همکاران انگی مطابق با روش
  جدا شد و سپس در آون تحت خالیها به روش دستيویک
 60 يبا دما )SSVO-502، مدل یساخت کشور کره جنوب(

 يوی خشک شده کيهاپوست. دیردگراد خشک گیدرجه سانت
ش راندمان استخراج به ی افزاياب خرد شدند و برایدر آس
ده گرم . کسان شدن اندازه از الک عبور داده شدندیجهت 

 يدر دما) 80:20(آب : تر از اتانولی لیلی م100نمونه پودر با 
قهدر حمام فراصوت در ی دق20 گراد و زمان ی درجه سانت45

KHz20با کاغذ ی استحصاليهاعصاره.  شديریگ عصاره 
                                                             
1. Iranian Research Organization for Science and Technology 

ر گردان تحت یها توسط تبخ صاف و حالل1واتمن شماره 
. ر شدیتبخ)RV10 D S99 ،مدلکایساخت کشور آمر(خالء

 درجه -18 يش در دمایعصاره حاصله تا زمان انجام آزما
  .]12[ شد يگراد نگهداریسانت

ت یو فعال دی فنول کل، فالونوئيریاندازه گ-2-2-2
   عصارهیدانی اکسیآنت

ق روش ی موجود در عصاره از طریبات فنلی مقدار کل ترک
 قرار یوکالچو مورد بررسی س-نی با معرف فولیف سنجیط

ک بر گرم عصاره ید گالی گرم اسیلیج بر اساس میگرفت و نتا
 ید عصاره بر اساس روش رنگ سنجیفالونوئ. ]13[ان شدیب

ندر ی گرم کوئرستیلی و بر حسب ميرید اندازه گیوم کلرینیآلوم
کال یزان مهار رادی میابی ارزيبرا. ]14[دیانگردیگرم عصاره ب

 مختلف يهاتر از عصاره با غلظتی لیلی مDPPH ،3/0آزاد 
مخلوط و DPPH ) 6×10- 5 (یلتر محلول متانوی لیلی م7/2با 

.  شديک نگهداری اتاق در مکان تاريقه در دمای دق60به مدت 
ق رابطه ی نانومتر خوانده شد و از طر517جذب مخلوط در 

-يویجذب عصاره پوست ک)/(DPPHجذب محلول [(×100
. ]12[ بدست آمد درصد مهار=])DPPHجذب محلول 

دعصاره ها یک اسینولئیل:رنگ شدن بتاکاروتنیزان بی میابیارز
انجام گرفت ) 2006(دا و همکاران یآلم-مطابق با روش دوآرته

 با ي عصاره به عنوان درصد بازداریدانی اکسیت آنتیو ظرف
جذب - جذب نمونه)/(جذب شاهد[(× 100(استفاده از رابطه

  . ]15[شدمحاسبه ) یدانی اکسیت آنتیفعال)]=% شاهد
و MIC ین حداقل غلظت ممانعت کنندگییتع-2-2-3

MBCعصاره  
ا یستریل ي هاي باکتري براین حداقل غلظت ممانعت کنندگییتع

روژنز و یاورئوس، سودوموناسا لوکوکوسیتوژنز، استافیمونوس
 96ت یلوشن در پلیکرودایبا استفاده از روش م یاکلیاشرش
 و یمطابق با روش شکوه صارمل انجام و ی استرياخانه

  .]16[انجام شد ) 2018(همکاران 
  استخراج صمغ-2-2-4

 ی به منظور حذف مواد خارجيحان و قدومه شهری ري دانه ها
 یوه دستی شکسته و کاه به شيهاخار و خاشاك، سنگ، دانه

) 2009( و همکاران يها به روش رضوانهصمغ د. ز شدیتم
 درجه 45دماي  در آون در آمده بدست محلول. استخراج شد

اب و یآس شده خشک یتوده استخراج. گراد خشک شدیسانت
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ها تا زمان استفاده شد و پودر صمغ)  متریلی م1با مش (الک 
  .]17[ط خشکوخنکنگهداریشدی درشرایلنی اتیدربستهبندیپل

 ه محلول پوشش ی ته-2-2-5
 5/4 (80ن ی توئیابتدا محلول آب% 2 یه پوشش معمولیجهت ته

 30ه شد و به مدت یر تهیدر آب دوبار تقط) یوزن/یدرصد وزن
به  يویعصاره پوست ک.  همزن بهم زده شديقه بر رویدق

 يگر بر رویقه دی دق30ج به محلول اضافه و به مدت یتدر
 مختلف به يها گرماز پودر صمغ2مقدار . همزن بهم زده شد

سرول ی گلیحجم/یوزن% 5/1 ي میلی لیتر آب مقطر حاو50
و rpm 1200 دقیقه در 10اضافه شد و عمل همزدن به مدت 

ون عصاره یامولس.  انجام گرفتتگرادی درجه سان80 يدما
 2000 ییدن به غلظت نهایه شده تا رسی تهيویپوست ک

ppmتر رسانده شدی لیلی م100ب اضافه و به حجم یرکبه ت .
ه یشتر عصاره در پوشش، محلول تهیکنواخت شدن بیبه منظور 

جهت  .]18[هموژن شدrpm  3200قه در ی دق1شده به مدت 
ن ی بود با ایه پوشش معمولیه موارد مانند تهیه نانوپوشش کلیته

ر یقه تحت تاثی دق5ه شده به مدت یون تهیتفاوت کهامولس
 BANDELINEشرکت ،HD3200 مدل(اولتراسوند پروب 

 يدما. قرار گرفت) هرتز لویک20 وات،150 ()،آلمان
ه یان مرحله تهیگراد بود و در پای درجه سانت15ون یکاسیسون

ه شده در ی تهيهاپوشش،به منظور کاهش اندازه پوشش
ساخت شرکت (ساز اولتراتوراکساز همگنمحدوده نانو، 

IKA آلمان، مدل T 25 digital ULTRA-TURRAX( 
قه ی دق10گراد به مدت ی درجه سانت10  يلووات در دمای ک5/1

  .]19[استفاده شد 
  ل زتاین اندازه ذرات نانوپوشش و پتانسیی تع-2-2-6
 ينانوپوشش ها) PDI4 (یدگین اندازه و شاخص بس پاشییتع
ساخت )(DLS5(ا یه شده با استفاده از دستگاه تفرق نور پویته

 ZetasizerNano مدل ، انگلستانMalvernشرکت 

ZS90( گراد ی درجه سانت25 ي نانومتر و دما650 در طول موج
ل زتا با استفاده از دستگاه یپتانس. ]20[شدانجام 

 مدل ، انگلستانMalvernت ساخت شرک(زریزتاسا
ZetasizerNano ZS90(گراد و ی درجه سانت25 يو در دما

  .]21[ شد يری وات اندازه گ149توان 
  ي گوشت و بسته بندیپوشش ده-2-2-7

                                                             
4. Polydispersity Index 
5. Dynamic Light Scattering 

متر با نسبت ی سانت4×4×2 قطعات گوشت تازه گوسفند با ابعاد 
تر ی لیلی م500قه در یک دقی اتاق به مدت ي دما در1 به 3

 يهاگوشت. وطه ور شدند غ مختلف پوششيهامحلول
 به مدت ی اضافيها شده به منظور حذف پوششیپوشش ده

 مشبک قرار داده شدند ینی سي اتاقبر رويک ساعت در دمای
ها در سپس نمونه). 2012، ی و مونیل(تا پوشش خشک شود 

 ي روز در دما30 به مدت ي بسته بندیلنی اتی پليهايبسته بند
 و ییایمی شي شدند و آزمون هايگراد نگهداری درجه سانت4
) 25 و 20، 15، 10، 5، 0( روزه 5 ی در فواصل زمانیکروبیم

ز یک نمونه گوشت بدون پوشش نی. ها انجام شد نمونهيبر رو
 يمارهای ت1جدول .]22[به عنوان شاهد در نظر گرفته شد  

  : دهدی در پژوهش را نشان میمورد بررس
Table 1 Code and formulation of coatings 

Code Extract 
concentration Type of coating 

CON 0 None 
PSG ppm2000 Perfoliatumseed gum 
BSG ppm2000 Basil seed gum 
CMP ppm2000 Composite 

nPSG ppm2000 Perfoliatumseed gum-
nano 

nBSG ppm2000 Basil seed gum-nano 
nCMP ppm2000 Composite-nano 

 
   گوشتيهاآزمون-2-2-8

 اندازه يبرا. گوشت به روش سوکسله انجام شدیاستخراج چرب
) Cd 8-53(به شماره AOCSد از روش ی عدد پراکسيریگ

د ی واالن پراکسی اکیلید بر حسب میعدد پراکس. استفاده شد
ک یتوریوباربید تیعدد اس.]23[ان شد ی گرم روغن ب1000در 

. انجام شد) Cd19-90(به شماره AOCSمطابق با روش 
له اسپکتروفتومتر ی نانومتر بوس530ها در طول موج جذب نمونه

لوگرم ید در کی آلدئي گرم مالون دیلیقرائت شد و بر حسب م
 مطابق با روش هاکروبی میشمارش کل.]23[ان شدیروغن ب

ICMSF24[ انجام شد[.  
  يل آماریه و تحلی تجز- 2-3

 مربوطه در قالب يهاج بدست آمده در آزمونیل نتایه تحلیتجز
ها با نیانگیسه می صورت گرفت و مقایطرح کامال تصادف

 دو ي به روش آنووا20نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 
 رسم نمودارها از نرم افزار اکسل نسخه يبرا. طرفه انجام شد
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شات در یآزماه یبه منظور کاهش خطا، کل.  استفاده شد2015
  .سه تکرار انجام شد

  

  ج و بحثینتا- 3
ت ی و خاصيدی، فالونوئیبات فنولی ترک- 3-1
   عصارهیدانی اکسیآنت

 یکیولوژی فعال بي سوبستراهایر قابل توجهی مقاديها حاووهیم
 ي دارند و براییایمیوشی و بیکیولوژیزیکه اثرات سودمند ف

ل دارا بودن ی به دليویک وهیم . انسان مهم هستندیسالمت
ار ی باال بسیدانی اکسیت آنتی و خاصیبات فنولین ث، ترکیتامیو

 و یبات فنولیزان ترکیم. ]25[مورد توجه قرار گرفته است
و mg GA/g E 342±12/3ب ی عصاره به ترتيدیفالونوئ

02/1±93/6 mg QE/g Eفرادنبه و  یخانیعل .بدست آمد
 عصاره يدی و فالونوئیبات فنولیمقدار ترک) 2018(همکاران 
 که با استفاده از اولتراسوند پروب استخراج شده يویپوست ک

صاره گزارش  گرم بر گرم عیلی م59/4 و 320ب یبود را به ترت
ط یتبط با شراتواند مری میل اختالف جزئیکه دل ]26[نمودند 

 یبات فنولیزان ترکی مي باشد که بر رويوی کيکاشت و نگهدار
بات یزان ترکیم) 2013(انگ و همکاران ی. گذاردیر میآن تاث

 را که يویپوست ک) 95:5 (یآب: در عصاره اتانوليدیفالونوئ
 روز 3کر به مدت یگراد و در شی درجه سانت50 يدر دما

رم بر گرم گزارش نمودند  گیلی م91/1استخراج شده بود را 
ل یکه کمتر از مقدار بدست آمده از پژوهش حاضر است و دل

 .]27[باشد یاختالف مرتبط با نوع حالل و روش استخراج م
 و یبات فنولیزان ترکیم) 2017(ا و همکاران یافشارن

کر به ی که با روش شيوی پوست کی عصاره متانوليدیفالونوئ
 13/4 و 89/5ب یج شده بود را به ترت ساعت استخرا48مدت 

ز و یلئونتوو. گرم بر گرم وزن خشک گزارش نمودندیلیم
 عصاره استخراج شده یبات فنولیزان ترکیم) 2016(همکاران 

.  گرم وزن تر بدست آوردند100 گرم بر 8/4 يویاز پوست ک
پالپ و پوست یدانی اکسیت آنتیفعال) 2009(م و همکاران یک
ت ید فعالی قرار دادند و مشخص گردیرس را مورد بريویک

 برابر پالپ آن است و پوست 15 يوی پوست کیدانی اکسیآنت
. ]28[ داشته باشدیی بااليه ایات تغذیتواند خصوصی ميویک
دها از پوست ی فالونوئيجداساز) 2009(نو و همکاران یورنتیف
ن، یسین، ترین، کوئرستینجنی را انجام دادند که ناريویک

ن در عصاره ین و روتین، گالوکاتچین، کاتچیکاتچیکامپفرول، اپ
 یت آنتی خاصي دارای شدند که همگیی شناسايویپوست ک

ز و همکاران یگر لئونتووی دیدر پژوهش. ]29[ هستند یدانیاکس
 به همراه پوست يویوه کی در عصاره میبات فنولیترک) 2016(

د، ی، تانن، فالونوئیبات فنولی قرار دادند که ترکیرا مورد بررس
ن ث در یتامین و ویانید، آنتوسیل، کاروتنوئیل، زانتوفیکلروف

، FRAP ين از روش هایآنها همچن.  شدییعصاره شناسا
ABTS وDPPHعصاره یدانی اکسیت آنتی فعالیابیارز يبرا 

 و یبات فنولیزان ترکین مید بیاستفاده نمودند که مشخص گرد
 وجود یی باالی همبستگیدانی اکسیت آنتی با فعاليدیفالونوئ
زان یم) 2017(همکاران  و يل زاده کناریاسماع. ]25[دارد 

ون ی که با روش ماسراسيوی کل عصاره پوست کیبات فنولیترک
 گرم بر گرم اعالم نمودند که یلی م60/78استخراج شده بود را 

 یبات فنولی دهد روش اولتراسوند در استخراج ترکینشان م
. ]7[ونعمل نموده است یعصاره موثرتر از روش ماسراس

ش یز نشان دادند که با افزاین) 2016(جانسون و همکاران 
توسط DPPHکال آزاد یزان مهار رادیر میلظت عصاره سغ

 یج پژوهش حاضر همخوانیابد که با نتای یش میعصاره افزا
  .]30[دارد 

 
Fig 1 Antioxidant activity of kiwifruit peel extract 

and TBHQ  
 مختلف عصاره پوست ي غلظت هایدانی اکسیت آنتیفعال

 شده است در یابی که با استفاده از دو روش مختلف ارزيویک
 یت آنتی فعالیابی ارزيهاروش.  نشان داده شده است1شکل 

دروژن یله اهدا هی آزاد بوسيهاکالیه مهار رادی بر پایدانیاکس
 ی آزاد با عصاره برخورد ميهاکالیکه رادیاستوار است و زمان

همانطور . ]31[ کنند یدروژن اهدا میها به آنها هکنند، عصاره
ش غلظت عصاره در روش مهار یشود با افزایکه مشاهده م
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 ...حان و ی صمغ دانه ري نانو پوشش هایبیاثرات جدا و ترک و همکاران                                            گانی پورشايمهد

 2000 تا یدانی اکسیت آنتیزان فعالیمDPPHکال آزاد یراد
ppmت یفعالافته است و پس از آن شاهد کاهش در یش یافزا

ت یعلت کاهش فعال.می بوديوی عصاره پوست کیدانی اکسیآنت
زان ذکر شده، با توجه به ی در غلظت باالتر از میدانی اکسیآنت

 موجود در عصاره و به علت وجود يهایش ناخالصیافزا
 آن یدانیشتر است که بر اثرات پرواکسیک بیبات فنولیترک

  .افزوده شد
د با یک اسینولئیل:کاروتنرنگ شدن بتاین در روش بی همچن

افت و یش ی افزایدانی اکسیت آنتیش غلظت عصاره فعالیافزا
 یدانی اکسیات آنتیخصوص. جاد شدی اي دار آماریاختالف معن

بات ی به مقدار ترکيادیزان زی به ميویدر عصاره پوست ک
ش یبا افزا. ]33, 32[باشد ین ث وابسته میتامی و ویفنول

ابد که ییش می عصاره افزایبات فنولیزان ترکیغلظت عصاره م
-34[شود ی عصاره میدانی اکسیت آنتیش فعالیمنجر به افزا

 یات آنتیخصوص) 2017(ا و همکاران یافشارن. ]36
کال آزاد ی راد را با دو روش مهاريویعصاره پوست کیدانیاکس

DPPHد که ی نموند و مشخص گرديریا آهن اندازه گیو اح
 آزاد را داشته و يکال های مهار رادیی توانايویعصاره پوست ک

  .]31[ دهد ی نشان میدانی اکسیت آنتیخاص
 ین حداقل غلظت ممانعت کنندگییتع- 3-2

MIC وMBCعصاره  
 و حداقل غلظت یج مربوط به حداقل غلظت مهارکنندگینتا

، یاکلیاشرش يهاي باکتري برايوی عصاره پوست کیکشندگ
نوزا و یتوژنز، سودوموناسآئروژیا مونوسیستریل

ل یدل. نشان داده شده است2در جدول  لوکوکوساورئوسیاستاف
          نین است که متداول تری اين چهار باکتریانتخاب ا

. ]37[ هستند یخچالی ي در دمایی عامل مواد غذايهايباکتر
 ي برایشودکه حداقل غلظت کشندگیهمانطور که مشاهده م

 يباکتر.  استیها باالتر از حداقل غلظت مهارکنندگيباکتر
و MIC يداراتوژنز یا مونوسیستریل و یاکلیاشرش يها

MBCاران گوالن و همک. داشتندنوزایسودوموناسآئروژشتر ازیب
 ی و حداقل غلظت کشندگیحداقل غلظت مهار کنندگ) 2016(

شتر از ی را بیاکلیاشرش يهاي باکتريعصاره پوست انار برا
ج پژوهش یاعالم نمودند که مطابق با نتانوزایسودوموناسآئروژ

  . ]37[حاضر است
  
  

Table 1 MIC and MBC of TBHQ and extract 
for different microorganisms 

Different letters indicate statistical significant 
difference (p<0.05) 

 دهد عصاره ها به ین نشان میر محققی سايج پژوهش هاینتا
 ي بر رویکروبی اثرات ضد میبات فنولیل دارا بودن ترکیدل

شود که حداقل غلظت یمشاهده م. ]41-39[ها دارند يباکتر
 گرم يهاي باکتري برای و حداقل غلظت کشندگیمهار کنندگ

ل ی گرم مثبت است که به دليهايشتر از باکتری بیمنف
 و یبات فنولیها به ترکين باکتریت باالتر ایحساس
.  استیاهی گيها و اسانس هاموجود در عصارهیدیفالونوئ

ر دارند ی نشت ناپذی خارجيک غشای ی گرم منفيهايباکتر
 يهاوارهی ديده تر از غشایچی پییایمیکوشیزیکه از نظر ف

واره مذکور ی با دی منف گرميهايلذا باکتر.  استیسلول
 .]38[ دارند  یکروبیبات ضد می به ترکيت کمتریحساس

و یدگیاندازه ذرات، شاخص بس پاش- 3-3
  ل زتانانوپوششیپتانس

ل زتانانوپوشش ی و پتانسیدگیاندازه ذرات، شاخص بس پاش
مشاهده .  نشان داده شده است3 مختلف در جدول يها
ه شده در یندازه هر سه نوع پوشش تهشود که از نظر ایم

ن اندازه ی بزرگتریبینانوپوشش ترک. محدوده نانومتر قرار دارند
ن اندازه ی کوچکتريه شده از صمغ قدومه شهریو نانوپوشش ته

ک یدر  . داشتندي دار آماریرا داشت و باهم اختالف معن
 يرازیشن شی اسانس آويهاونیپژوهش اندازه ذرات نانوامولس

 نانومتر 5/210 تا 9/90حان در محدوده یه صمغ دانه ریبر پا
 که تحت ییهاونینوامولساندازه ذرات نا. ]18[د یگزارش گرد

 از جمله ی مختلفياند به پارامترهار اولتراسوند قرار گرفتهیتاث
ات یتوداولتراسوند، خصوصیقدرت، زمان، درجه حرارت و آمپل

 یکروب و آنتی صمغ، نوع ماده ضد میکیزی و فیکیمکان
ل یلذا دل. ]42, 18[ پوشش دارديات نوریدان و خصوصیاکس

گر مشخص ی ديهامده از پژوهشر بدست آیاختالف در مقاد
  . گرددیم

Microorganism G MIC 
(ppm) 

MBC 
(ppm) 

Staphylococcus aureus + 1500b 2000b 

Listeria monocytogenes + 1500b 2000b 
Pseudomonas 

aeruginosa 
- 2000a 2500a 

Escherichia coli - 2000a 2500a 
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Table 3 Particle size, polydispersity index (PDI) and zeta potential of different coatings  
Zeta Potential (mV) PDI Particle size (nm) Type of nano coating 

-32.19b 0.236a 81.53c nPSG 
-31.43a 0.201b 102.48b nBSG 
-33.05c 0.185c 156.17a nCMP 

Different letters indicate statistical significant difference (p<0.05)  
  

 یبی مربوط به نانوپوشش ترکیدگین شاخص بس پاشیکمتر
 باشد، نشان 2/0 کمتر از یدگیاگر مقدار شاخص بس پاش.بود

کنواخت بوده و یع یا توزین اندازه قطرات ی بیاز همسان
ن ی که هرچه ایدر حال.  دهدین ثبات بهتر را نشان میبنابرا

کنواخت یریع غی شود، نشان از توزیک میک نزدیس به یاند
س بس ی کاهش اندازه ذرات و اندیبه طور کل. باشدیم

 مانند یی هایژگیا اختالل در وی تواند به بهبود ی میدگیپاش
 شدن و ظاهر نانو 6يته، رنگ، خامه ایسکوزیثبات ذرات، و

زان تجمع و بهم ی ميلزتا بر رویپتانس.ر بگذاردیون تاثیامولس
 آنها يداری پاي بر رویر دارد و نقش مهمیوستن نانوذرات تاثیپ

ها در محدوده  نانوپوششیل زتا همگیاز نظر پتانس. ]43[دارد 
ل زتا یها پتانسنکه نانوپوششی ابا توجه به.  قرار داشتندیمنف

 یناج. دار بودندی آنها پای ولت داشتند همگیلی م- 30کمتر از 
) 2009( پرور و همکاران ینیو حس) 2016( و همکاران یطبس

 گزارش نمودند یحان را منفی صمغ دانه ريل زتا برایز پتانسین
]5 ,20[  

  یون چربیداسی اکس- 3-4
ل کاهش عمر ین دالی از مهمتریکی یون چربیداسیاکس

 ي است و به پارامترهای گوشتيها گوشت و فراوردهيماندگار
، نوع ي، درجه حرارت نگهداری چربي از جمله محتویمختلف

ات عدد رییج مربوط به تغینتا.  داردیره بستگیگوشت و غ
 در ي دوره نگهداری مختلف گوشت طيهاد نمونهیپراکس

شود یهمانطور که مشاهده م.  نشان داده شده است2شکل 
 ی مورد بررسيهاد در تمام نمونهیرات عدد پراکسییروند تغ

. د را داشتین عدد پراکسی است و نمونه شاهد باالتریشیافزا
ا  شده بی پوشش دهيهاکسان نمونهیدر نوع پوشش 

 يهان نمونهیدر ب.  داشتنديد کمترینانوپوشش عدد پراکس
ب ید به ترتین عدد پراکسیشترین و بی شده کمتریپوشش ده

                                                             
6. Creaming 

 و یبی شده با پوشش ترکی پوشش دهيهامربوط به گوشت
ج ژانگ و همکاران یج با نتاین نتایا. بوديپوشش قدومه شهر

 يد نمونه هایآنها عدد پراکس. ]44[مطابقت دارد) 2017(
 اسانس ين حاویلم ژالتی شده با نانوفي بسته بندگوشت

 نمودند و روند يری را اندازه گيد رویل و نانوذرات اکسیزنجب
 دوره ی گوشت طيد در نمونه های عدد پراکسي برایشیافزا

ن گزارش نمودند که در نمونه یهمچن.  اعالم نمودندينگهدار
. د مشاهده شده استیزان عدد پراکسین میشتریشاهد ب

نشان دادند که با ) 2011(نزو و همکارانش یتور-گوئزیودردر
 يگوی ميتوان عمر ماندگاری می خوراکيهااستفاده از پوشش

ش داد ی سرد را افزايط انبار داری شده در شرایپوشش ده
ژن ی در برابر رطوبت و اکسين پوشش به عنوان سدیچراکه ا
 ی ماهيت و زمان ماندگاریفید و به حفظ کینمایعمل م

گذشت . دینمای کمک مي دوره نگهداری شده طیپوشش ده
ژن به درون بافت ی منجر به نفوذ رطوبت و اکسيزمان نگهدار

ر ی چرب غيدهایون اسیداسیجه اکسیشود و در نتیگوشت م
  .]45[افتد ید اتفاق میش عدد پراکسیاشباع و افزا

  
Fig 2 Change in peroxide value of different 

samples during storage 
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ت گوشت و یفی کاهش کیل اصلی دلیون چربیداسیاکس
رش محصول توسط مصرف کننده ی عدم پذيل براین دلیمهمتر

ه یک محصوالت ثانویتوریوباربید تیعدد اس. ]46[است 
 یکند و مسئول تند شدگی ميری را اندازه گیون چربیداسیاکس
رات عدد ییج مربوط به تغینتا. ]47[ است و گوشتیداتیاکس
 دوره ی مختلف گوشت طيهاک نمونهیتوریوباربید تیاس

شود یمشاهده م.  نشان داده شده است3 در شکل ينگهدار
 مورد يهاک در تمام نمونهیتوریبوبارید تیرات عدد اسییروند تغ

 دار یرات معنیی است و با گذشت زمان تغیشی افزایبررس
ن عدد یشترین نمونه شاهد بیهمچن. جاد شده استی ايآمار

 گوشت يهان نمونهیدر ب. ک را داشتیتوریوباربید تیاس
مار شده ی که با نانوپوشش تییز نمونه های شده نیپوشش ده
ر یتاث) 2016(تال و همکاران یو. شتند دايش کمتریبودند اکسا
 و اسانس پوست پرتقال ي عصاره رزمارينات حاویپوشش آلژ

 قرار ی گوشت گاو مورد بررسیون چربیداسیزان اکسیبر م
د یرات عدد اسیید روند تغیدادند که مشخص گرد

 عصاره در ي حاويها است و نمونهیشیک افزایتوریوباربیت
ون یداسیزان اکسی عصاره مینولل اعمال اثرات فیپوشش به دل

 داشتند يک کمتریتوریوباربید تیجه عدد اسیکمتر و در نت
 ي برایج مشابهینتا) 2018( و همکاران يدیجر.]48[

ن یوشش ژالت شده با پیده گوشت گاو پوششيهانمونه
 .]49[ عصاره حنا گزارش نمودند يحاو

 
Fig 3 Change in thiobarbituric acid value of 

different samples during storage 
  
  

  هاي باکتری شمارش کل- 3-5
 دوره یها طي باکتریرات شمار کلییج مربوط به تغینتا

شود یمشاهده م.  نشان داده شده است4 در جدول ينگهدار
 نمونه شاهد است و ها مربوط بهين تعداد باکتریشتریکه ب
 شده یده پوششيها با نمونهي دار آماری اختالف معنيدارا

 دوره 10 شده در روز ی پوشش دهيهادر نمونه. است
 15ها مشاهده شد و در روز ي کاهش در شمار باکترينگهدار
ها مشاهده يش در تعداد باکتری افزاي دوره نگهداريتا انتها

 با پوشش نانو شمار ياهکسان نمونهیدر نوع پوشش . شد
.  داشتندی نسبت به پوشش معمولي کمتريهايباکتر

 را یکروبیت ضد مین خاصیشتری بیبی با صمغ ترکيهاپوشش
 یمطابق با استاندارد مل.  از خود نشان دادنديدر دوره نگهدار

 بر گرم ییایتم باکتری لگار6 ي، تعداد باکتر2349ران به شماره یا
شود ی در گوشت در نظر گرفته می بحرانيبه عنوان تعداد باکتر

 مورد يهار نمونهیشود بجز نمونه شاهد سایکه مشاهده م
 قرار ي در محدوده مناسب از نظر شمار باکتریبررس
) 1394(ج صداقت و همکاران یج با نتاین نتایا.]50[دارند

ل ی متیر پوشش کربوکسی تاثیآنها ضمن بررس. مطابقت دارد
ها در گوشت گوسفند روند ي باکتریسلولز بر شمارش کل

مهاجرت . ها اعالم نمودندي باکتری در شمارش کلیشیافزا
 از يریلوگلم به گوشت منجر به جی از فیکروبیبات ضد میترک

) 2018(کروز و همکاران - زیروئ.]51[ شود یها ميرشد باکتر
 بر ی عصاره پوست گوجه فرنگيتوزان حاویر پوشش کیتاث

 قرار دادندکه یها گوشت مرغ را مورد بررسي باکتریشمار کل
 يهاها در نمونهيراترشد باکتریید روند تغیمشخص گرد

 ي نگهدار4 عصاره تا روز ي شده با پوشش حاویپوشش ده
 و يدیجر. ]52[.ابدییش می و پس از آن افزا استیکاهش

 عصاره حنا در ين حاویر پوشش ژالتیتاث) 2018(همکاران 
 ي در دماي روز نگهدار8 ی گوشت گاو را طيرش ماندگایافزا

د ی قرار دادند که مشخص گردیگراد مورد بررسی درجه سانت4
 عصاره نسبت ي شده با پوشش حاوی پوشش دهيهادر نمونه

ها روند ها کمتر بود و همه نمونهيبه نمونه شاهد شمار باکتر
 .]49[ باشد ین مطالعه همراستا میج ای داشتند که با نتایشیافزا
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Table 4Change in total bacteria count of different samples during storage (Log CFU/gr) 
25 20 15 10 5 Type of coating 

7.84Aa 6.13Ba 4.66Ca 3.24Da 2.88Ea CON 
4.88Ab 3.58Bb 3.02Cb 2.55Eb 2.79Da PSG 
3.54Ac 2.95Bcd 2.56Ccd 2.44CDb 2.74BCa BSG 
2.97Ad 2.74Bd 2.46Cd 2.31CDb 2.76Ba CMP 
3.31Acd 3.14ABc 2.64Cc 2.22Dbc 2.79Ca nPSG 
3.10Ad 2.57BCde 2.22De 2.11Dc 2.75Ba nBSG 
2.60ABe 2.39Bf 2.13Ce 2.00Cc 2.81Aa nCMP 

Different small letters in each column indicate statistical significant difference (p<0.05). 
Different big letters in each row indicate statistical significant difference (p<0.05). 

  

  يریجه گینت- 4
 یکروبی می و آنتیدانی اکسیات آنتین پژوهش خصوصیدر ا

 قرار گرفت و مشخص ی مورد بررسيویعصاره پوست ک
 و یبات فنولیل دارا بودن ترکی به دليوید عصاره پوست کیگرد

 از رشد يری آزاد و جلوگيهاکالی مهار رادیی توانايدیفالونوئ
 یخچالی ي در دمایی شاخص مولد فساد مواد غذايهايباکتر

ه صمغ به صورت ی بر پايهاد نانوپوششیتول. باشدیرا دارا م
 ی بودند به خوبيوی عصاره پوست کي که حاویبیجدا و ترک

ون و یداسی به صورت اکسییایمی فساد شيهااکنشتوانست از و
. دی نمايریها جلوگي باکتری شمارش کلیکروبی ميهاواکنش

نکه پوشش ید با توجه به اینمایشنهاد میق پین تحقیج اینتا
 نسبت به يتواند عملکرد بهتریها م گوشت با نانوپوششیده

 گوشت يع بسته بندی داشته باشد در صنای معموليهاپوشش
 از يبه منظور کاهش استفاده از مواد نگهدارنده سنتز

 ي حاويقدومه شهر:حانی صمغ دانه ریبینانوپوشش ترک
  .استفاده شودppm 2000زان ی به ميویعصاره پوست ک
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sheepmeat has a high potential for degradation due to high protein, fat and moisture. In this study, the 
antioxidant and antimicrobial effects of kiwi peel extract in two types of common and nano coatings 
based on basilseed gum, perfoliatumseed gum and their composition in increasing shelf life of sheep 
meat were investigated. Hydroalcoholic extracts of kiwi peel were obtained using ultrasound assisted 
technique the total phenolic content and total flavonoid being 342.0 ± 3.12 mg GA/g E and 6.39 ± 
1.02 mg QE /g E respectively. Different concentrations of kiwi peel extract (500, 1000, 1500, 2000 
and 2500 ppm) showed high antioxidant activities due to phenolic and flavonoid compounds in both 
DPPH free radical scavenging and beta carotene: linoleic acid bleaching assay. The minimum 
inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration of the extract for Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aerogenesandEscherichiacoliwere determined that 2000 ppm of extract used in 
coating. The particle size of the nano-coatings was in the range of 81.53 to 176.15 nm, and the zeta 
potential of all nano-coatings was negative. Meat samples were kept at 4 ° C for 25 days and peroxide 
value, thiobarbituric acid value and total count of bacteria were performed at 5-day intervals, 
indicating that the chemical and microbial growth rates in control sample were higher than coated 
samples. The use of nanotechnology in reducing the size of coating resulted in improved antioxidant 
and antimicrobial properties. According to the results of this study, the composite nano-coating of 
basilseed gum: alyssum seed gum containing kiwi extract of 2000 ppm can be used in meat packaging 
industries. 
 
Keywords: Kiwi peel extract, Antioxidant activity, NanoCoating, Antimicrobial activity. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                             
 Corresponding Author E-Mail Address: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-31728-en.html
http://www.tcpdf.org

