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مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر آنتی اکسیدانی پوشش کیتشواا بشا عصشار میشو پنیربشاد  )Withania coagulansبشر افشااش امشا
ماندگاري فیله ماهی کپور نقر اي  )Hypophthalmichthys molitrixانجام شد .فیله هاي ماهی در  6تیمار و  3تکرار طی  18روا در دماي
 4درجه سانتیگراد نگهداري شدند .تیمارها شامل :تیمارهاي بدو پوش شاهد) ،عصشار  0/5درصشد ،عصشار  1درصشد ،کیتشواا  1درصشد،
کیتواا  1درصد حاوي عصار  0/5درصد و کیتواا  1درصد حاوي عصار  1درصد بود .فاکتورهاي شیمیاشی اا جمله  ،pHشاخص پراکسشید،
تیوباربیتورشک اسید و کل بااهاي نیتروژنی فرار و خواص حسی طعم ،بو ،بافت ،رنگ و مطلوبیت کل) نمونه ها در رواهاي صشرر،12 ،9 ،6 ،3 ،
 15و  18نگهداري فیله ها در شخچال مورد بررسی قرار گرفت .در طول دور نگهداري تمامی تیمارهاي داراي پوش کیتواا حاوي عصار در
اراشابی هاي شیمیاشی و حسی داراي اختالف معناداري با تیمار شاهد بودند  .)p>0/05بیششترش میشاا  TBA ،PV ،pHو  TVB-Nتشا روا
 18به ترتیب مربوط به تیمار شاهد  6/70±0/04 ،7/21±0/01میلی اکی واال اکسیژ بر کیلشوگرم رربشی 1/37±0/02 ،میلشی گشرم مشالو
آلدئید بر کیلوگرم عضله و  38/69±0/01میلی گرم در  100گرم عضله) و کمترش آ مربوط به تیمار پوش کیتواا  1درصشد بشا عصشار 1
درصد  3/17±0/02 ،6/61±0/03میلی اکی واال اکسیژ بر کیلوگرم رربی 0/68±0/01 ،میلشی گشرم مشالو آلدئیشد بشر کیلشوگرم عضشله و
 18/0±43/03میلی گرم در  100گرم عضله) بود .شاخص مطلوبیت کشل تیمارششاهد در روا  15پشاشی تشر  )3/0±82/75اا نقطشه مقوولیشت
رسید ،ولی تیمار پوش کیتواا  1درصد با عصار  1درصد تا انتهاي دور داراي باالترش نمر  )4/0±77/77اا نظر مطلوبیت کل بود .نتشاش
حاصل نشا دهند تأثیر آنتی اکسیدانی قوي پوش خوراکی کیتواا  1درصد حاوي عصار  1درصد بود که تأثیر معناداري بر سرعت نشاول
کیریت و به تاخیر انداخت فساد فیله هاي پوش دار ماهی فیتوفاگ گردشد.
واژگان کلیدی :فعالیت آنتی اکسیدانی ،عصار آبی پنیرباد ،کپور نقر اي ،پوش
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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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کیتواا با عصار آبی...

 .1مقدمه
تغییرات اکسیداتیو عالو بر اثرات نامطلوب در سیسشتم
هششاي بیولوژشششک ،مسششئول اشجششاد طعششم و پششاشی آمششد
کیریششت اشش ا و فسششاد مششواد اشش اشی اسششت .در مششاهی،
هیدرولیا و اکسیداسشیو  ،هشر دو باعشس فسشاد و اشجشاد
طعششم و بششوي بششد و تغییششر در رنششگ گوشششت مششی شششود
 .)Ozogul et al., 2010هیدرولیا به وسیله لیپااهشا و
فسرولیپااها القا می شود و اسیدررب آااد می کنشد کشه
تحت اکسیداسیو  ،ترکیواتی با وا ملکولی کشم تولیشد
می کند .اش فراشنشد بشا حضشور رادشکالهشاي آااد همشرا
است و به تولید آلدئیشدهاشی ماننششد مشالو دي آلدئیشد
منجر می شود که مسئول پیشرفت فساد و اشجاد طعم و
بوي بد و تغییر در رنگ گوشت می شوند .اکسیداسشیو
لیپیدي در ماهی می تواند تحت تأثیر عوامشل بیرونشی و
درونی اا قویل ترکیب اسیدررب ،الظت پرواکسشیدانها،
آه فرو  )Fe+2اندوژ  ،میوگلوبی  ،آناشمها ،pH ،دمشا،
اکسیژ و نیروي شونی قرار گیشرد .)Fan et al., 2008
پوششهاي خوراکی عمر ماندگاري فرآورد هشاي اش اشی
را افااش دهند اشرا به عنوا سدهاشی در مقابل انتقشال
رطوبششت ،گااهششا و مششواد محلششول عمششل مششیکننششد
 .)Quintavalla and Vicini, 2002پوش کیتواا
بشا الظششت ششک درصششد بهتشرش خششواص ضششدباکترشاشی،
ضشششدقارری و آنتشششی اکسشششیدانی را در گوششششت دارد
 .)Lopez-Caballero et al., 2005گیششا داروئششی
پنیربشششششاد  )Withania coagulansاا خشششششانواد
سیبامینیا و بومی استا سیستا و بلورستا اسشت
 .)Azizian Shermeh et al., 2018میشو  ،بشرگ و
رششه گیا پنیرباد داراي ترکیوات پلی فنلی ،آلکالوئیدها
و الکتو هششاي اسششتروئیدي موسششوم بششه وشتانولیششدها
وشتششافرش  )Aاسششت .)Singh & Kumar, 2011
ترکیب پلی فنلی وشتافرش  Aباعس خشواص ضشدباکتري
تغییششر در سششاختار الشششه لیپششوپلی سششاکارشدي اشششاي
خارجی باکتري ،باعشس تشراو آناشمهشا و مشواد مغش ي
مختلف می شوند) و خواص آنتی اکسیدانی مهار برخی
اا فعالیتهاي آناشمی ،و تواناشی مهشار رادشکشال آااد) و در
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نتیجشششه پیششششگیري اا اکسیداسشششیو رربشششی اسشششت
Beigomi et al., 2014؛ Ojha et al., 2014؛
 .)Sarbishegi et al., 2016آنتی اکسیدانهاي با بنیا
حلقوي فنولی حاوي گروههشاي  OHترکیوشاتی هسشتند
کششه بششا جشش ب رادشکششال آااد و در نتیجششه ممانعششت اا
اکسیداسیو و همچنی شالته کرد شونهشاي فلشاي ،اا
فساد ،تغییر رنگ و شا تند شد رربیهشا جلشوگیري مشی
کننششد و نقشش مهمششی در پیشششگیري اا اکسیداسششیو
رربیها دارند  .)Holley and Patel, 2005رادشکالهاي
آااد ،اتمها شا گروهی اا اتمها هسشتند کشه حشداقل ششک
الکترو جرت نشد دارند و همی عامل ،آنهشا را بسشیار
واکن پ شر ساخته است .آنتی اکسیدانها بشا داد ششک
الکترو به رادشکشال آااد آنهشا را ایشر فعشال نمشود و اا
تأثیرات منری آنها جلوگیري می کند و بشه اشش ترتیشب
موجب بشه تعوششق انشداخت واکشن اکسیداسشیو  ،بشه
حداقل رساند فساد مواد ا اشی ،حرظ کیریشت تغ ششه
اي و افااش عمر نگهداري مشی ششود Stankovic et
 .)al., 2014امششروا عصششار هششاي گی شاهی بششه عنششوا
نگهدارند هاي طویعی شا افاودنیهاي اش اشی بشا خشواص
ضدباکترشاشی ،ضد قارری و آنتی اکسشیدانی قشوي بشراي
حراظت اا مواد ا اشی خام و فشرآوري ششد در صشنعت
مواد ا اشی مورد توجه قشرار گرفتشه انشد Benkeblia,
 .)2004اثششر آنتششی اکسششیدانی و ضششدباکترشاشی عصششار
گیاها مختلف بر مدت امشا مانشدگاري فیلشه ماهیشا
استراد شد است Jorjani et al., 2018; Latifi et
 .)al., 2018ترکیوات فعشال اشسشتی عصشار انشدامهاي
مختلف گیا پنیرباد بعنوا آنتی اکسیدا قشوي و آنتشی
بیوتیک طویعی قوي علیه باکترشهشاي گشرم متوشت مشی
باشد  .)Singh and Kumar, 2011با توجه بشه ارا
ا اشی بشاال و تولیشد بشاالي مشاهی کپشورنقر اي ،جهشت
نگهداري و به تعوشق انداخت فساد محصوالت اش ماهی
باشد اا روشهاي نگهداري مدر مانند :پوش دار کرد
و استراد اا آنتی اکسیدانهاي طویعی اسانس و عصشار
گیاها ) استراد کرد .اا آنجا که تشاکنو مطالعشه اي در
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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میو گیا پنیرباد بشر امشا مانشدگاري و حرشظ کیریشت
شیمیاشی فیله تاا فیتوفاگ در شراشط شخچالی بود.

 .2مواد و روش ها
تعداد  15قطعه مشاهی کپشورنقر اي بشا میشانگی
وانی  1000±126گرم و طول  38±3سانتیمتر اا بشی
ماهیششا هششم تششراا و سششالم در فصششل بهششار اردشوهشششت
 )1398بصورت اند اا بااار ماهی فروشا در شهر اابل
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
 1±100/50گششرم) بششراي انجششام تیمارهششاي مختلششف
استراد شد .به منظور تهیشه محلشول پوشش دهشی ،اا
محلول هاي کیتواا شرکت سیگما آلدرشچ ،آمرشکا ،بشا
وا ملکششولی متوسششط وشسششکواشته  )200-800 CPبششا
الظت  1درصشد وانی/حجمشی) ،شعنشی 10گشرم پشودر
کیتواا در  1000میلی لیتر اسید استیک ششک درصشد،
اسششتراد شششد .جهششت اسششتخراه عصششار آبششی بوسششیله
اولتراسوند امواه فراصوت) ،ابتدا مقدار  50گشرم نمونشه
پششودر شششد میششو پنیربششاد را بششا نسششوت  1بششه 10
وانی/حجمی) ،با  500میلشی لیتشر حشالل آب مقطشر)
مخلوط گردشد .نمونه و حشالل بشه مشدت  20دقیقشه در
دماي  30درجه سانتیگراد با فرکانس  37کیلو هرتشا در
دسشتگا اولتراسشوند  ،Ultranssonic 1500ششرکت
 Scientzکشور ری ) قرار داد شد و براي جلوگیري اا
افااش دما ،اا گرد آب سرد در مدت اما اسشتخراه
استراد شد .سپس مخلوط نمونه و حالل بشه مشدت 24
ساعت در دماي اتاق روي شیکر قشرار داد ششد .پشس اا
آ مخلوط حاصل با استراد اا پمپ خأل و قیف بشوخنر
و کاا صافی واتم شمار  42صاف گردششد ،در پلیشت
رشخته شد و در آو با دمشاي  55درجشه سشانتیگراد بشه
مدت  48ساعت قرار گرفت تشا عصشار کشامال خششک و
عاري اا حشالل ششود .سشپس عصشار هشاي اسشتخراجی
حاصل تا اما انجشام آاماشششها بعشدي در ظشروف تیشر
درو فرشششار  -20درجششه سششانتیگراد نگهششداري گردشششد
 .)Goli et al., 2005در اشش تحقیشق  6تیمشار بشا 3
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تکرار) به ترتیب ذشل مورد بررسی قشرار گرفتنشد :تیمشار
اول شششاهد بششدو پوششش ) ،تیمششار دوم عصششار 0/5
درصد) ،تیمشار سشوم عصشار  1درصشد) ،تیمشار رهشارم
کیتواا  1درصد) ،تیمار پنجم کیتشواا  1درصشد بشا
عصار  0/5درصد) ،تیمار شششم کیتشواا 1درصشد بشا
عصار  1درصد) بودند .جهت اشجشاد پوشش بشر سشط
فیله ها ،ابتدا فیله ها به مدت  1دقیقشه درمحلشول هشاي
تهیه شد اوطه ور گردشدند .سپس آنها را اا محلول هشا
خاره نمود و پس اا گ شت تقرشواً  2دقیقه ،مجشددا 1
دقیقه دشگر در محلول هاي پوششی قرار گرفتند .پس اا
پاشا فرآشند آب رک و خششک ششد نمونشه هشا درو
کیسه هاي پلی اتیل بسته بنشدي ،نششانه گش اري و در
دماي  4درجشه سشانتیگراد بشه مشدت  18روا نگهشداري
شدند و در فواصل امانی  3روا مورد اراشابی شیمیاشی و
حسششی  3تکششرار) قششرار گرفتنششد Wenjiao et al.,
 .)2013پشس اا همشوژ کشرد  5گشرم نمونشه بششا 45
میلشی لیتششر آب مقطشششر ،مخلشششوط فشششوق صشششاف ششششد.
سشششپس  pHنمونششه هششا در دمششاي اتششاق بششا اسششتراد اا
دسشششتگا  pHمتشششر مشششدل  ،3510شششرکت ،Jenway
ساخت انگلستا ) با اسشتانداردهاشی در اسششیدشته  4و 7
انداا گیري ششد  .)Suvanich et al., 2000پراکسید
 )Peroxide value PVبشه صشورت میلشی اکشی واال
اکسیژ در کیلوگرم رربی ماهی و تیوبار بیتورشک اسید
 )Thiobarbituric acid TBAبه صورت میلشی گشرم
مالو آلدئید در کیلوگرم گوشت ماهی با رو  Eganو
همکارا  )1997انداا گیري ششدند .مجمشو بااهشاي
نیتروژنششی فششرار Total volatile basic TVB-N
 )nitrogenبراسششار رو پیشششنهادي انجم ش شششیمی
تجاشه  )AOACانجام و مقدار آ به صورت میلی گرم
در صد گرم گوشت ماهششی گششاار شششد AOAC,
 .)2005اراشابی حسششی نمونشه هشا توسشط  10اراششاب
آموا دشد اا بی دانششجوشا رشته شیالت دانششگا
اابل که  50درصشد آنها خانم و  50درصشد آقشا بودنشد و
بششا حششدود سشششنی  20تششا  25سششششال ،مطششابق بششا رو
هدونیک انجام شد .براي اش منظشور نمونشه هشاي تمشام
تیمارهششا بششا رواشش آفتششابگردا در دمششاي  180درجششه
سانتیگراد به مدت  3دقیقه سرخ ششد و بشششه صشششورت
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گششرم درو ظششروف کدگ اري شد به گشرو اراشششابی
حسشی ارائشه شششد و اا نظشر طعشم ،رنشگ ،بشو ،بافشت و
قابلیت پ شر کل اراششابی ششدند .اا هشر ششک اا اعضشا
خواسته شد تا وشژگی هاي حسی نمونه ها را با در نظشر

گرفت شک رتوه بندي  7امتیااي اراشابی کنند .قابلیشت
پ شر بر اسار داشت رتوه باالي  4تعیی شد Fan
.)et al., 2009

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

کیتواا 1درصد+

کیتواا 1درصد+

تیمار

شاهد

عصار 0/5درصد

عصار 1درصد

کیتواا 1درصد

عصار 0/5درصد

عصار 1درصد

0

6/63Af± 0/01

6/55Be± 0/01

6/48Ce± 0/01

6/42De± 0/04

6/36Ee± 0/02

6/27Fe± 0/03

3

6/50Ag± 0/03

6/43Bf± 0/01

6/36Cf± 0/02

6/24Df± 0/01

6/18Ef± 0/02

6/12Ff± 0/04

6

6/71Ae± 0/02

6/57Be± 0/03

6/51Ce± 0/02

6/44De± 0/03

6/38Ee± 0/01

6/31Fe± 0/01

9

6/83Ad± 0/02

6/64Bd± 0/02

6/58Cd± 0/03

6/51Dd± 0/02

6/44Ed± 0/04

6/38Fd± 0/01

12

6/98Ac± 0/03

6/73Bc± 0/02

6/66Cc± 0/03

6/59Dc± 0/01

6/51Ec± 0/03

6/44Fc± 0/02

15

7/10Ab± 0/01

6/81Bb± 0/03

6/74Cb± 0/02

6/67Db± 0/03

6/58Eb± 0/03

6/52Fb± 0/02

18

7/21Aa± 0/01

6/92Ba± 0/03

6/85Ca± 0/01

6/78Da± 0/02

6/70Ea± 0/04

6/61Fa± 0/03

روا

حروف بارگ متراوت  )A, B, C, D, E, Fدر هر سطر نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05بی تیمارهاي مختلف است.حروف کورک متراوت ) )a, b, c, d, e, f, gدر هر ستو نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05در اما هاي مختلف است.
جدول-2تیمارهای مختلف فیله کپور نقرهای طی نگهداری در دمای  4درجه PVجدول  :2تأثیر پوشش کیتوزان -عصاره میوه پنیرباد بر
؛انحراف معیار  ±میانگین)nسانتیگراد (=3

تیمار
روا

شاهد

عصار 0/5درصد

عصار 1درصد

کیتواا 1درصد

کیتواا 1درصد+
عصار 0/5درصد

کیتواا 1درصد+
عصار 1درصد

0
3
6
9
12
15
18

0/73Ag± 0/01
1/80Af± 0/02
2/95Ae± 0/02
4/20Ad± 0/01
5/80Ab± 0/03
5/35Ac± 0/03
6/70Aa± 0/04

0/61Bg± 0/02
1/12Bf± 0/02
1/80Be± 0/03
2/73Bd± 0/01
3/80Bb± 0/02
3/24Bc± 0/01
4/40Ba± 0/01

0/52Cg± 0/02
0/93Cf± 0/01
1/41Ce± 0/01
2/12Cd± 0/03
2/90Cb± 0/03
2/53Cc± 0/03
4/12Ca± 0/02

0/43Dg± 0/01
0/75Df± 0/03
1/10De± 0/01
1/84Dd± 0/02
2/78Db± 0/02
2/21Dc± 0/02
3/93Da± 0/03

0/36Eg± 0/01
0/64Ef± 0/04
0/98Ee± 0/03
1/56Ed± 0/03
2/60Eb± 0/01
2/10Ec± 0/02
3/50Ea± 0/01

0/30Fg± 0/03
0/53Ff± 0/02
0/81Fe± 0/02
1/33Fd± 0/03
2/25Fb± 0/01
1/98Fc± 0/01
3/17Fa± 0/02

-حروف بارگ متراوت  )A, B, C, D, E, Fدر هر سطر نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05بی تیمارهاي مختلف است.
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-حروف کورک متراوت ) )a, b, c, d, e, f, gدر هر ستو نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05در اما هاي مختلف است.

داد ها با استراد اا نرم افاار  SPSS16و با رو آنالیا
وارشانس شکطرفه در سط احتمال  ،p<0/05آامشونهشاي
آماري لوِ و دانک مورد تجاشه و تحلیل قرار گرفت.

 .3نتایج
مطابق جدول  1روند افشااش  pHدر تیمارهشاي
آاماششی پوش دار نسوت بشه ششاهد بشه بطشور معنشی
داري کندتر بود .مطابق جدول 2مقدار  PVمیلشی اکشی

واال برکیلوگرم رربی ماهی)درنمونه ششاهد نسشوت بشه
پوش دارها بیشتر بود.
روند افشااش  PVدر تیمارهشاي آاماشششی پوشش دار
نسششوت بششه شششاهد بششه بطششور معنششی داري کنششدتر بششود
 .)p>0/05مطابق جدول  3مقدار  TBAمیاا میلشی
گرم مالو دي آلدهید بر کیلوگرم بافت) در نمونه شاهد
نسوت به نمونه هاي پوش دار بیشتر بود.

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

شاهد

عصار  0/5درصد

عصار  1درصد

کیتواا 1درصد

عصار +0/5
کیتواا 1درصد

عصار 1درصد+
کیتواا  1درصد

تیمار
روا
0

0/41Ag± 0/02

0/34Bg± 0/01

0/26Cg± 0/01

0/18Dg± 0/03

0/11Eg± 0/02

0/05Fg± 0/02

3

0/47Af± 0/01

0/40Bf± 0/02

0/32Cf± 0/01

0/24Df± 0/01

0/17Ef± 0/02

0/11Ff± 0/03

6

0/59Ae± 0/01

0/48Be± 0/02

0/39Ce± 0/03

0/32De± 0/03

0/24Ee± 0/01

0/18Fe± 0/03

9

0/73Ad± 0/02

0/57Bd± 0/03

0/49Cd± 0/02

0/41Dd± 0/02

0/34Ed± 0/01

0/27Fd± 0/02

12

0/99Ac± 0/01

0/69Bc± 0/03

0/62Cc± 0/02

0/53Dc± 0/01

0/46Ec± 0/03

0/38Fc± 0/01

15

1/16Ab± 0/03

0/83Bb± 0/01

0/76Cb± 0/01

0/67Db± 0/02

0/60Eb± 0/01

0/52Fb± 0/02

18

1/37Aa± 0/02

0/98Ba± 0/03

0/92Ca± 0/02

0/84Da± 0/02

0/76Ea± 0/03

0/68Fa± 0/01

حروف بارگ متراوت  )A, B, C, D, E, Fدر هر سطر نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05بی تیمارهاي مختلف است.-حروف کورک متراوت ) )a, b, c, d, e, f, gدر هر ستو نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05در اما هاي مختلف ا.ست

روند افااش  TVB-Nدر تیمارهشاي آاماشششی پوشش
دار نسوت به ششاهد بشه بطشور معنشی داري کنشدتر بشود
 .)p>0/05بر اسار نتشاش بشه دسشت آمشد ،TVB-N
بششی تیمارهششا و امششا نگهششداري تغییششرات معنششی داري
مشششاهد شششد .طوششق جششدول  ،5شاخصششهاي حسششی در
تمشامی تیمارهشا در طشی دور نگهشداري رونشد کاهششی

داشت که الوته اشش کشاه در تیمارششاهد بشا سشرعت
بیشتري صورت گرفشت  .)p>0/05ششاخص مطلوبیشت
کششل تیمارشششاهد در روا  15پششاشینتر اا نقطششه مقوولیششت
 )3/0±82/75بود .در انتهاي دور تیمشار شششم داراي
باالترش نمر  )4/0±77/77اا نظر مطلوبیت کل بود.
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جدول  -4تأثیر پوشش کیتوزان -عصاره میوه پنیر باد بر  TVB-Nتیمارهای مختلف فیله کپور نقره ای طی نگهداری در دمای  4درجه
سانتیگراد ( n=3؛انحراف معیار  ±میانگین)
کیتوزان1درصد+ع کیتوزان1درصد+ع
کیتوزان1درصد
عصاره1درصد
عصاره0/5درصد
شاهد
تیمار
صاره1درصد
صاره0/5درصد
روز
6/49Fg± 0/01
6/75Eg± 0/01
7/12Dg± 0/02
7/37Cg± 0/03
7/60Bg± 0/02
8/51Ag± 0/02
0
Ff
Ef
Df
Cf
Bf
Af
7/13 ± 0/01
7/40 ± 0/03
8/25 ± 0/02
8/74 ± 0/03
9/52 ± 0/02
11/10 ± 0/03
3
8/21Fe± 0/03
8/62Ee± 0/03
9/79De± 0/01
10/81Ce± 0/02
11/95Be± 0/01
16/82Ae± 0/03
6
Fd
Ed
Dd
Cd
Bd
Ad
10/54 ± 0/02
10/75 ± 0/01
11/86 ± 0/03
12/92 ± 0/01
14/20 ± 0/03
21/15 ± 0/02
9
Fc
Ec
Dc
Cc
Bc
Ac
12/80 ± 0/02
12/98 ± 0/02
14/53 ± 0/03
15/36 ± 0/01
17/48 ± 0/02
26/30 ± 0/01
12
15/18Fb± 0/03
15/32Eb± 0/03
18/44Db± 0/01
19/53Cb± 0/02
20/76Bb± 0/04
32/44Ab± 0/01
15
18/43Fa± 0/03
19/47Ea± 0/02
22/71Da± 0/01
24/12Ca± 0/04
24/92Ba± 0/02
38/69Aa± 0/01
18

حروف بارگ متراوت  )A, B, C, D, E, Fدر هر سطر نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05بی تیمارهاي مختلف است.-حروف کورک متراوت ) )a, b, c, d, e, f, gدر هر ستو نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05در اما هاي مختلف است.

 .4بحث و نتیجه گیری
در اش مطالعه طی اما نگهداري در روا سشوم میشاا
pHتمام تیمارها کاه شافت .کاه اولیه  pHپشس اا
مرگ ماهی بدلیل تجاشه بی هوااي گلیکوژ ماهیچشه و
تجمششع اسششیدالکتیک در آ مششی باشششد .همچنششی اشش
کاه را می توا به حاللیشت دي اکسشیدکرب در فشاا
آبی عضالت و در نتیجشه تششکیل اسشیدکربنیک نسشوت
داد .بعد اا کاه اولیه  pHدر روا سوم ،در بقیه رواهشا
روندي افااششی در تمشامی تیمارهشا بصشورت معنشی دار
وجود داشت .در بررسی حاضر با افااش میشاا بااهشاي
ااته فرار در طول دور رنی رونشدي بشراي  pHانتظشار
میرفت .افااش  pHنمونه هاي آاماششی و بشه وششژ در
نمونه شاهد با گ شت امشا نگهشداري را مشی تشوا بشه
فعالیششت آناشمهششاي اتولیتیششک و رهاسششااي ترکیوششات
نیتروژنی فرار آمونیاك و تري متیل آمشی ) موجشود در
بافشت فیلشه مشاهی نسشوت داد Kilincceker et al.,
 .)2009بیشترش و کمتشرش میشاا  pHبشه ترتیشب در
تیمششار شششاهد و تیمششار  6بششود .ترکیوششات پلششی فنل شی و
فالونوئیششدي عصششار Azizian Shermeh et al.,
 ،)2018احتماال اا افااش اسیدهاي ررب آااد و تولیشد
ترکیوات نیتروژنی فرار جلوگیري کرد و همچنشی مشی

تواند حراظت فیله ها را در مقابل پروتئااهاي داخلی باال
بورد و در نهاشت ،مانع شکسته ششد پروتئینهشا ،تولیشد
آمی ها و کاه  pHشود .)Rahman et al., 2003
نتششاش مطالعششه حاضششر بششا مطالعششات  Fanو همکششارا
 Zarei ،)2009و همکشششششششارا  )2015و  Jorjaniو
همکششارا  )2018کششه اا پوش ش کیتششواا همششرا بششا
ترکیوات آنتی اکسیدانی مختلف استراد کردند مطابقت
داشت.
شاخص تیوباربیتورشک اسید جهت اراشابی درجه
اکسیداسیو رربی در ماهیا به کار می رود .با آ
میاا مالو دي آلدئید که محصول ثانوشه اکسیداسیو
اسیدهاي ررب رندایر اشوا است ،انداا گیري می
شود  .)Ibrahim et al., 2008بیشترش انداا
پیشنهادي براي مقادشر تیوباربیتورشک اسید  1میلی
گرم مالو آلدئید در کیلوگرم نمونه ماهی می باشد
 .)Lakshmanan et al., 2000فرآورد هاي اولیه
اکسیداسیو رربیها ،هیدروپروکسیدها هستند .در
مرحله دوم اتواکسیداسیو  ،که هیدروپراکسیدها به
آلدئید و کتو اکسید می شوند ،مالو دي آلدئید
تشکیل می شود .محصوالت ثانوشه اکسیداسیو سوب
اشجاد طعم و بوي نامطلوب در محصول می شوند
.)Mexis
et
al.,
2009
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جدول  :5ارزیابی حسی در تیمارهای مختلف پوشش کیتوزان-عصاره میوه پنیرباد درفیله کپورنقرهای در دمای یخچال (n=3؛ انحراف معیار
 ±میانگین)
وشژگیهاي
حسی
بو

بافت

رنگ

طعم

مطلوبیت
کل

دور نگهداري روا)

تیمار
0

3

6

9

12

15

18

شاهد

6/49Aa± 0/74

5/97Cb± 0/11

5/14Fc± 0/30

4/72Fd± 0/59

4/15Fe± 0/05

3/89Ff± 0/66

3/61Fg± 0/27

عصار 0/5 %

6/33 ± 0/81

5/69 ± 0/55

5/46 ± 0/37

5/17 ± 0/69

4/74 ± 0/49

4/52 ± 0/13

3/78 ± 0/75

عصار 1%

6/41 ± 0/21

5/82 ± 0/38

5/61 ± 0/48

5/34 ± 0/72

4/95 ± 0/14

4/74 ± 0/08

3/97 ± 0/69

کیتواا 1%

6/02 ± 0/48

5/41 ± 0/69

5/27 ± 0/19

4/86 ± 0/36

4/49 ± 0/12

4/27 ± 0/07

3/71 ± 0/55

کیتواا +1%عصار 0/5%

6/11 ± 0/13

6/00 ± 0/74

5/75 ± 0/40

5/49 ± 0/27

5/17 ± 0/06

4/86 ± 0/51

4/21 ± 0/84

کیتواا +1%عصار 1%

6/24 ± 0/66

6/13 ± 0/08

5/89 ± 0/20

5/74 ± 0/58

5/38 ± 0/73

4/99 ± 0/64

4/42 ± 0/19

شاهد

6/35Da± 0/09

6/14Db± 0/48

5/81Dc± 0/12

5/19Fd± 0/65

4/32Fe± 0/77

3/72Ff± 0/32

3/53Fg± 0/44

عصار 0/5 %

6/11 ± 0/79

5/72 0±/20

5/46 ± 0/58

5/33 ± 0/62

4/67 ± 0/43

4/39 ± 0/19

3/64 ± 0/84

عصار 1%

6/23 ± 0/21

5/97 0±/45

5/75 ± 0/39

5/56 ± 0/54

4/81 ± 0/77

4/54 ± 0/06

3/78 ± 0/53

کیتواا 1%

6/67 ± 0/15

6/58 ± 0/87

6/11 ± 0/24

5/67 ± 0/74

4/98 ± 0/67

4/77 ± 0/18

3/86 ± 0/29

کیتواا +1%عصار 0/5%

6/43 ± 0/91

6/29 ± 0/36

5/91 ± 0/80

5/79 ± 0/63

5/27 ± 0/85

4/87 ± 0/54

4/39 ± 0/17

کیتواا +1%عصار 1%

6/54 ± 0/29

6/41 ± 0/71

5/98 ± 0/68

5/86 ± 0/25

5/53 ± 0/13

4/98 ± 0/53

4/66 ± 0/89

شاهد

6/35Da± 0/10

6/15Db± 0/58

5/81Dc± 0/71

5/12Fd± 0/44

4/39Fe± 0/39

3/86Ff± 0/74

3/51Fg± 0/33

عصار 0/5 %

6/13 ± 0/13

5/71 ± 0/51

5/52 ± 0/64

5/38 ± 0/91

4/75 ± 0/76

4/37 ± 0/29

3/63 ± 0/85

عصار 1%

6/21 ± 0/04

5/87 ± 0/53

5/69 ± 0/19

5/54 ± 0/77

4/87 ± 0/27

4/64 ± 0/49

3/76 ± 0/36

کیتواا 1%

6/44 ± 0/76

6/24 ± 0/61

5/93 ± 0/35

5/71 ± 0/21

4/98 ± 0/88

4/81 ± 0/15

3/97 ± 0/48

کیتواا +1%عصار 0/5%

6/57 ± 0/91

6/39 ± 0/17

6/17 ± 0/64

5/85 ± 0/28

5/49 ± 0/36

5/24 ± 0/55

4/38 ± 0/84

کیتواا +1%عصار 1%

6/74 ± 0/33

6/56 ± 0/58

6/36 ± 0/41

5/94 ± 0/14

5/68 ± 0/68

5/47 ± 0/79

4/71 ± 0/86

Ca
Ba
Fa

Ea

Da

Fa

Ea

Aa

Ca
Ba

Fa

Ea

Ca

Ba

Aa

Eb

Db
Fb

Bb

Ab

Dc
Cc

Ec

Bc

Ac

Fb

Eb

Ab

Cb

Bb

Fc

Ec

Ac
Cc

Bc

Fb

Eb

Cb

Bb

Ab

Fc

Ec

Cc

Bc

Ac

Dd
Cd
Ed

Bd

Ad

Ed

Dd
Cd

Bd

Ad

Ed

Dd
Cd
Bd

Ad

De
Ce
Ee

Be

Ae

Ee

De

Ce

Be

Ae

Ee

De
Ce

Be

Ae

Df
Cf
Ef

Bf

Af

Ef

Df
Cf
Bf

Af

Ef

Df

Cf
Bf

Af

Dg

Cg

Eg

Bg

Ag

Eg

Dg
Cg

Bg

Ag

Eg

Dg
Cg
Bg

Ag

شاهد

6/36 ± 0/27

6/28 ± 0/11

5/73 ± 0/64

5/18 ± 0/21

4/51 ± 0/75

3/90 ± 0/19

3/54 ± 0/33

عصار 0/5 %

6/20Ea± 0/44

6/12Eb± 0/85

5/97Dc± 0/09

5/72Dd± 0/61

5/64De± 0/93

4/58Df± 0/17

3/71Dg± 0/29

عصار 1%

6/27Da± 0/07

6/20Db± 0/53

6/08Cc± 0/69

5/89Cd± 0/24

5/73Ce± 0/13

4/62Cf± 0/22

3/94Cg± 0/68

کیتواا 1%

6/11 ± 0/20

6/00 ± 0/04

5/84 ± 0/81

5/57 ± 0/59

5/42 ± 0/33

4/31 ± 0/62

3/62 ± 0/46

کیتواا +1%عصار 0/5%

6/47 ± 0/84

6/32 ± 0/76

6/19 ± 0/19

5/96 ± 0/36

5/81 ± 0/55

4/74 ± 0/70

4/33 ± 0/05

کیتواا +1%عصار 1%

6/59 ± 0/10

6/40 ± 0/59

6/27 ± 0/44

6/14 ± 0/16

5/97 ± 0/32

4/86 ± 0/87

4/57 ± 0/63

Ca

Fa

Ba

Aa

Cb

Fb

Bb

Ab

Fc

Ec

Bc

Ac

Fd

Ed

Bd

Ad

Fe

Ee

Be

Ae

Ff

Ef

Bf

Af

Fg

Eg

Bg

Ag

شاهد

6/35 ± 0/61

6/24 ± 0/25

6/12 ± 0/55

5/49 ± 0/13

4/67 ± 0/89

3/82 ± 0/75

3/57 ± 0/68

عصار 0/5 %

6/12Fa± 0/09

6/00Fb± 0/74

5/81Fc± 0/26

5/64Ed± 0/44

5/23Ee± 0/69

4/35Ef± 0/88

3/74Eg± 0/32

عصار 1%

6/20Ea± 0/19

6/09Eb± 0/48

5/93Ec± 0/81

5/76Dd± 0/05

5/49De± 0/91

4/62Df± 0/65

3/82Dg± 0/85

کیتواا 1%

6/27 ± 0/57

6/16 ± 0/23

6/02 ± 0/20

5/89 ± 0/39

5/67 ± 0/64

4/78 ± 0/77

3/97 ± 0/06

کیتواا +1%عصار 0/5%

6/44 ± 0/43

6/36 ± 0/80

6/22 ± 0/54

6/04 ± 0/71

5/83 ± 0/25

4/86 ± 0/73

4/65 ± 0/19

کیتواا +1%عصار 1%

6/58 ± 0/91

6/49 ± 0/13

6/37 ± 0/67

6/19 ± 0/07

5/97 ± 0/85

4/99 ± 0/36

4/77 ± 0/77

Ca

Da
Ba

Aa

Cb

Db
Bb

Ab

Cc

Dc
Bc

Ac

Fd

Cd

Bd

Ad

Fe

Ce

Be

Ae

Ff

Cf

Bf

Af

Fg

Cg

Bg

Ag

حروف بارگ متراوت  )A, B, C, D, E, Fدر هر سطر نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05بی تیمارهاي مختلف است.-حروف کورک متراوت ) )a, b, c, d, e, f, gدر هر ستو نشا دهند تراوت معنی دار  )p>0/05در اما هاي مختلف است.

میاا تیوباربیتیورشک اسید نمونه ششاهد در روا  15بشه
 1/0±16/03میلی گرم مالو آلدئید در کیلوگرم نمونشه
رسید که ترشاوت معنشی داري  )p<0/05را نسشوت بشه

تیمارهاي پوش دار نشا داد کشه مشی توانشد ناششی اا
شکست و تجاشه مالو آلدئید به ساشر مواد آلدئیشدها و
کتو ها) باشد .در اش مطالعه تیمار  6کمتشرش میشاا
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کیتواا با عصار آبی...

 TBAرا در روا  18بی تیمارها نششا داد .اسشتراد اا
عصار هشاي طویعشی بشه دلیشل محتشواي گروههشاشی اا
ترکیوات پلی فنولی که به عنوا آنتشی اکسشیدا عمشل
می کند اا تشکیل رادشکالهاي آااد جلوگیري می کنشد و
با نق محافظتی اا اکسیداسیو رربیهشا باعشس حرشظ
وشژگیهاي گوششت مشاهی مشی ششود Bensid et al.,
 .)2014عصار میو پنیرباد بشه دلیشل داششت خاصشیت
آنتی اکسیدانی قوي توانست رادشکالهاي آااد را سشرکوب
کرد شا سرعت تشکیل آنها را کاه دهد .ل ا ،با پاششدار
شد رادشکالهاي آااد تشکیل شد  ،ترکیوات استروئیدي
می توانند انجیر اکسیداسیو را متوقف کرد و به اش
صورت باعس کاه مقدار نهشاشی  TBAدر طشی مشدت
نگهداري در شخچشال ششود .)Mirjalili et al., 2009
نتششششاش  Liو همکششششارا  Alboghbeish ،)2012و
 Pezeshk ،)2018 Khodanazaryو همکششششششششارا
 )2012و  Jorjaniو همکارا  ،)2018نیا موشد نتاش
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
مرتوط با اکسیداسیو رربی است.
شاخص مجمو بااهشاي نیتروژنشی فشرار  )TVB-Nبشه
مناله شکی اا شاخصهاي اصلی تخرشب ،تجاشه و تعیشی
کیریت مواد ا اشی درشاشی محسوب میشود کشه ششامل
تري متیل آمی تولید شد توسشط فسشاد باکترششاشی)،
دي متیل آمی تولید شد توسط آناشم هاي اتولیتیشک
طی اما نگهداري) ،آمونیاك تولیشد ششد بشه وسشیله
دآمیناسششیو اسششیدهاي آمینششه و نوکلئوتیششدها) و سششاشر
ترکیوششات نیتششروژ دار بششااي فششرار مششرتوط بششا فسششاد
محصششوالت درشششاشی اسششت .)Yilmaz et al., 2009
باالترش سط قابل قوول بااهاي اات دار فرار در گوشت
ماهی را  25میلی گرم نیتروژ به اااي  100گرم نمونشه
پیشنهاد کرد اند ) .)Gimenez et al., 2002افشااش
میاا  TVB-Nدر طول دور نگهداري ممک است بشه
علت فعالیتهشاي آناشمهشا ،بعنشوا متشال ،آمشی اداششی
اسششششیدهاي آمینششششه آااد ،تخرشششششب نوکلئوتیششششدها و
اکسیداسیو آمینها باشد  .)Gill, 1990میاا TVB-
 Nنمونه شاهد در روا  12به  26/30±0/01میلی گشرم
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نیتروژ در  100گرم گوشت ماهی رسید کشه بیششتر اا
حشد قابشل قوشول بشود ولشی سشاشر تیمارهشا تشا روا آخشر
نگهداري در حد قابشل قوشول بودنشد .تشا پاششا آامشاش
کمتشششرش میشششاا  TVB-Nدر تیمشششار  6بشششه مقشششدار
 18/0±43/03میلی گرم نیتروژ در 100گشرم گوششت
ماهی بود .استراد اا پوش کیتشواا حشاوي ترکیوشات
آنتی اکسیدا مانند عصار به دلیل اشنکه به مشرور اشش
ترکیوات را در ا ا رها می سشااند مؤثرترنشد نسشوت بشه
امانی که اش ترکیوات را به تنهاشی در اش ا اضشافه مشی
کنند  .)Estaca et al., 2007عصار میو پنیربشاد بشه
دلیل داشت فعالیشت آنتشی اکسشیدانی قشوي اا افشااش
اس شیدررب آااد ،فعالیششت پروتئااهششاي درونششی و تولی شد
ترکیوات نیتروژنی فرار جلشوگیري مشی کنشد Ojha et
 .)al., 2014مقادشر بااهاي اات دار در اش مطالعشه ،بشه
تدرش افشااش شافشت کشه بشا نتشاش سشاشر پژوهششگرا
مطابقشت دارد Gabriela Morachis et al., 2017؛
.)Lopez-caballero et al., 2005
ترکیوات اات دار فرار و محصوالت نهشاشی اکسیداسشیو
رربی هیدرو پراکسیدها ،آلدهیدها ،کتونهشا ،اسشیدهاي
ررب) بو ،طعم ،رنگ ،بافشت ،ارا و کیریشت اش اشی را
دستخو تغییر می نماشند و باعس عدم مطلوبیت ماهی
مشی ششوند  .)Sakanaka et al., 2005امتیشاا  4حشد
قابل قوول براي فیله ها جهت مصارف انسشانی محسشوب
می شود ) .)Fan et al., 2009طعم ،بو ،رنشگ ،بافشت و
پ شر کشل فیلشه هشاي ششاهد در روا  15و همچنشی
تیمارهاي حاوي عصار  0/5درصشد ،عصشار  1درصشد و
داراي پوش کیتشواا  1درصشد در روا  18بشه امتیشاا
ایرقابل قوول براي مصارف انسانی رسیدند که دلیشل آ
اکسیداسیو رربیها ،تولید ترکیوات فرار و کشاه pH
بود که منجر به اشجشاد فسشاد ،تنشد ششد طعشم و بشوي
نامطوو و تغییشر بافشت و رنشگ در آنهشا ششد .تیمشار 6
بیشترش نمر قابل قوول را داششت کشه دلیشل اشش امشر
احتماالً به حضور پوش کیتواانی حاوي عصشار برمشی
گردد که با اشجاد خاصیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی
و نیا اشجشاد الششه محشافظ در برابشر اکسشیژ منجشر بشه
افااش دور نگهشداري و حرشظ کیریشت فیلشه هشا ششد
 .)Ojagh et al., 2010ممانعشت اا نرشوذ اکسشیژ و
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رطوبت بشه بافشت محصشول اا وشژگیهشاي مهشم و مشؤثر
کیتواا می باشد ،اش وشژگیهشا اا رخ داد واکنششهاي
آناشم شی و ایرآناشم شی نششامطلوبی کششه منجششر بششه تغیی شر
کیریششت در محصششول م شی شششود جلششوگیري م شی کنششد
 .)Wenjiao et al., 2013الکتو استروئیدي موجشود
در عصار میو پنیرباد مسئول افااش سط آناشم آنتی
اکسیدا است که با قرارگیري روي فیله ها با اشجاد شک
اشاي رربی به عنشوا محشافظ عمشل کشرد و مشانع اا
دست رفت آب آااد موجشود در فیلشه ششد و همچنشی
می توانشد اا واکنششهاي آناشمشی و تغییشر کیریشت آنهشا
جلوگیري کند  .)Prasad et al., 2010بر اسار نتاش
مربوط به آامو اراشیابی حسشی طشی دور مانشدگاري
اسششتراد اا پوششششهاي خششوراکی بششه همششرا عصششار در
مقاشسه با تیمار شاهد افت کیریت فیلشه هشا را اا لحشا
طعم ،رنگ ،بو ،بافت و پ شر کلی به تعوششق انشداخت.
نتششاش اراش شابی حس شی نمونششه هششا بششا نتششاش حاصششل اا
آاماششات ششیمیاشی منطوشق بشود .اکسیداسشیو بشاالي
رربی و رشد میکروبهشاي فیلشه مشاهی در نمونشه ششاهد
نشانه هاي فساد را به صورت تغییر طعم ،بوي بشد ،لشاه
شد بافت و تغییر رنگ نشا داد Taghizadeh and
 .)Rezaei, 2012عصار میو پنیرباد به دلیشل داششت
فعالیت آنتی اکسشیدانی قشوي ،مهشار رادشکالهشاي آااد اا
فساد شیمیاشی جلوگیري کرد و باعس حرظ شاخصهاي
حسی می گردد  )Sarbishegi et al., 2016بنشابراش
می توا بیا کرد که استراد اا کیتواا و عصار میشو
پنیرباد در ترکیب پوشش خشوراکی مشورد اسشتراد بشه
دلیل دارا بشود فعالیشت آنتشی اکسشیدانی باعشس حرشظ
کیریت شاخصهاي حسی ماهی می شود .نتاش مطالعات
دشگر با نتاش مطالعه حاضر همسشوشی دارد Mexis et

شیالت ،مجله منابع طویعی اشرا  ،دور  ،72شمار  ،4امستا 1398

.)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
ترکیوات پلی فنلی به نام وشتانولیدها در عصار آبی میو
پنیرباد است  ،)Azizian Shermeh et al., 2018که
اا تشکیل رادشکالهاي آااد جلوگیري می کنند و بصورت
مؤثري بعنوا دهنشد هیشدروژ عمشل نمشود و بطشور
مسششتقیم باعششس مهششار مولکولهششاي فعششال سوپراکسششید،
پراکسید هیدروژ  ،رادشکالهاي هیدروکسیل و پراکسشیل
می گردد و نشا داد شد که در مقاشسه با وشتشامی E
و  Cمؤثرتر می باشد .اش ترکیوات ،فلاات را کالته مشی
کنند و مانع واکنشهاي فساد آناشمی مشی ششوند .طوشق
نتاش فراسنجه هاي ششیمیاشی و اراششابی حسشی بیشانگر
تراوت معنی دار بی تیمشار پوشش کیتشواا  1درصشد
حاوي عصار  1درصد و ساشر تیمارها بشود کشه توانسشت
ماندگاري فیله ماهی کپور نقر اي را تا  18روا افشااش
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.
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