
  89 ، بهار1وم ، شماره سال س                   فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                                                       
 

1 
 

                      اسانس مریم گلی در ترکیب با نانو کامپوزیت فیلمهای کیفی بررسی ویژگی

(Salvia officinalisL.) کمان  قزل آالی رنگین ماهی  فیله درعنوان پوشش نگهدارنده  به

(Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال 

 2، مهدی عبداللهی1جزی، معظمه کرد1، فاطمه شریعتمداری1سید مهدی اجاق
 گروه فرآوری محصوالت شیالتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1

 سوئد  ،SE 412 96 گوتنبرگ چالمرز، صنعتی تغذیه، دانشگاه و غذایی علوم ،شناسی زیست مهندسی و شناسی زیست گروه 2

 

 چکیده

گریزی،  پذیری به بخار آب، ایجاد خواص ضدمیکروبی و افزایش آبمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی، کاهش نفوذ به     

 2و 5/1، 1) گلی ترکیب گردید. ترکیب نانوکامپوزیت با سه غلظت اسانس مریم نانورس-کتیرا-گلی با فیلم کیتوزان اسانس مریم

بهترین  طالعه قرار گرفت.داری ماهی قزل آالی رنگین کمان مورد م منظور انتخاب بهترین پوشش جهت کاربرد در نگه %( به

 گلی در ترکیب با نانوکامپوزیت % اسانس مریم 5/1خصوصیات )خواص مکانیکی و ضد باکتریایی و جذب آب( فیلم در غلظت 

در  تری های پوشش داده شده با این نانوکامپوزیت زیست فعال مقدار بار باکتریایی کل و سرمادوست کم مشاهده شد. نمونه

نانورس با -کتیرا-با توجه به نتایج، ترکیب کیتوزان (.P< 55/5داری نشان دادند ) روزه نگه 11اهد طی دوره مقایسه با تیمار ش

داری  های فیزیکی و مکانیکی کیتوزان در حالت فیلم، کارایی آن را در نگه تواند ضمن بهبود ویژگی گلی، می اسانس مریم

 د.  محصوالت غذایی دریایی نظیر ماهی قزل آال بهبود بخش

 

 گلی، قزل آال کیتوزان، کتیرا، نانورس، اسانس مریم کلمات کلیدی:
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 مقدمه
بدن انسان توانایی ساخت اسیدهای چرب چندغیراشباع 

ها باید از جیره غذایی )به  را ندارد و این 1-و امگا 3-امگا

 ,.De Castro, et al)ویژه با مصرف ماهی( تامین شوند 

پذیر بوده و  آسیب (. این اسیدهای چرب بسیار2007

ای که فسادپذیری و طول عمر  به گونه اکسید می شوند،

های  داری ماهی و فرآورده کوتاه یک مشکل اصلی در نگه

کیتوزان  (.Schirmer,et al.,2009) باشد آن می

 یهته یتینک زدایی یلاست که از است یخط ساکارید یپل

 یبند ژل و استفاده در بسته یلتشک یتقابل شود و یم

را دارا  یخوراک یلمعنوان پوشش و ف به یژهو به ییموادغذا

 یخواص کاربرد یبرخ یتوزانک های یلمف ی. براباشد یم

 ناپذیری نفوذ یکروبی،ضدم یدانی،اکس یشامل خواص آنت

 Sathivel, et)گزارش شده است  یژندر برابر عبور اکس

al., 2007.) نیز در تهیه فیلم های بسته بندی به  ها صمغ

 یشباعث افزا یلمشبکه در ف یجادا یلدل به ار می روند وک

-Bosquezشوند ) می یلممقاومت به کشش ف یزانم

Molina, et al., 2010; Chen& Lai, 2007.) 

 یدروکلوئیده یکعنوان  است که به یعیطب یمریپلیراکت

 سالم قرار دارد های یدر فهرست افزودن یفیت،ک با

(Weiping, et al., 2010). یتآب محلول بوده و قابل در 

و  یکنندگ یونقوام، امولس یجادا یصمغ برا ینتورم ا

برخوردار است  ای یژهو یتاز اهم یسکوزیتهو

(Anonymous, 1991). یقاتتحق یراخ یها سال یط 

 یناصالح خواص ا یرو یوپلیمرها،ب ینهدر زم یافتهانجام 

 نسبت به یو بازدارندگ یکیو بهبود خواص مکان ها یلمف

 ینتر از مهم یکیها متمرکز شده است.  بخار آب آن

حاصل شده است ورود  ینهزم ینکه در ا ها یشرفتپ

 ,Cole& Bergeson) باشد یعرصه م یننانو در ا یفناور

 تواند یم یمرهاپل یننانو در ا ی(. کاربرد تکنولوژ2006

ها فراهم  آن یاتبهبود خصوص ینه تنها برا ینینو یها راه

 ,Azeredo)کاهش دهد  یزرا ن ها آن های ینهکند بلکه هز

2009; Arora& Padua, 2010.) یبند صنعت بسته 

 یجامد معدن یباتترک یتوجه خود را رو یطور خاص به

 ییجا متمرکز کرده است. از آن ها یلیکاتها و س رس یرنظ

 کنند یمیجاددر برابر گازها و آب ا یرس سد های یهکه ال

کنند،  یرا ط یو خم یچپر پ یتا فضا شوند یو باعث م

 یشموجب افزا یستیز یمرهایافزودن آن به پل ینبنابرا

 (.Adame& Beall, 2009) شود یها م آن یخواص سد

 یتاز فعال یناش ییکاهش فساد موادغذا یبرا

 معموالً یمصنوع یکروبیعوامل ضدم ها، یکروارگانیسمم

وش ر ینا شوند، یافزوده م ییبه موادغذا یمصورت مستق به

کنندگان  مصرف که، یندارد، از جمله ا یاریبس یبمعا

 یبات،ترک ینا یدر مورد عوارض جانب ینگران یلدل به

 یاو  یاز مواد افزودن یعار ذاییمواد غ دهند یم یحترج

 ,Kuorwel)استفاده کنند  یمصنوع های یحداقل افزودن

et al., 2011.) ها  اسانس یعیطب یها دارنده از جمله نگه

 ی،مختلف اسانس پونه کوه یها اسانس یندر ب .هستند

اثر  ترین یشب یدارا گلی یمو مر یندارچ یشن،آو یخک،م

 ,Burt, 2004; Holley& Patel) باشند یم یکروبیضدم

2005; Seydim& Sarikus, 2006.) یاهگ گلی مریم 

 یکه در طب سنت باشد یم یاندار از خانواده نعناع اسانس

در  (.Arrieta, et al., 2001) گیرد یمورد استفاده قرار م

 یرتاث گلی یم( اسانس مر1331) ییو رضا یرسول یقتحق

اورئوس  یلوکوکوساستاف یرو تری یشب یکروبیضدم

با توجه بنابراین،  نسبت به اسانس گل اسطوخدوس داشت.

 یاناز جمله ماه کمان ینرنگ یآال قزل یماه که ینبه ا

دارد، لذا  یباالئ ییرفسادپذ یتقابل یزبوده و ن یتجار

که بتواند باعث حفظ و بهبود  یدجد یها استفاده از روش

 های یحال رفع نگران ینورده شوند و در عآفر ینا یفیتک

 یضرور یامر ی،مصنوع ی دارنده از مصرف مواد نگه یناش

بر آن است،  یسع یقتحق یندر ا رو ین. از ارسد ینظر م به

بودن خواص  راداکه ضمن  یاول پوشش ی که در وهله

 باشد، یم یزو فعال ن پذیر یبتخر یستز آل، یدها یکیمکان

 های یشده و در ادامه اثر آن در کنترل رشد باکتر یهته

و  یشگاهیآزما یطسرمادوست در شرا های یکل و باکتر

 .یردقرار گ یمورد بررس یخچال یدر دما یماه یلهف

 

 مواد و روش
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مرک آلمان تهیه  مواد شیمیایی مصرفی از شرکت سیگما و

از گرم  1555 ± 155 یوزن یانگینآال با م قزل یماهشدند. 

شده و در  یداریدر شهرستان گرگان خر یبازار ماه

دانشگاه  یالتدانشکده ش یمیش یشگاهبه آزما یخمجاورت 

. بعد یدگرگان منتقل گرد یعیو منابع طب یعلوم کشاورز

 یهر ماهاز  ی،و سرزن کمیش یهمربوط به تخل یاتاز عمل

شد و پس از  یهته متر یسانت 3×4به ابعاد  هایی یلهف

 یخدر مجاورت  شستشو جهت پوشش کردن، مجدداً

 .یدگرد یدار نگه

 گیری اسانساستخراج و اندازه

آوری گردید و جمع 12گیاه مریم گلی از ارومیه در سال 

گیری با استفاده از دستگاه کلونجرو به روش تقطیر اسانس

ساعت انجام شد.  3شرایط کامالً یکسان به مدت با آب، در 

ی گیاه را به های سی و پنج گرم از گلبرای اسانس گیر

گرم کلرید سدیم )افزایش  1لیتر آب و میلی 55همراه 

لیتر میلی 555نقطه جوش و خروج کامل اسانس( به بالن 

اضافه گردید. در اثر حرارت فشار بخار آب افزایش یافته و 

اسانس شکسته شده و اسانس به همراه بخار  غدد حاوی

شود، در سرد کننده میعان آب وارد سرد کننده )مبرد( می

صورت گرفته و قطرات اسانس درون آب به صورت دو فاز 

جا به کند و در آنمشخص به طرف لوله مدرج حرکت می

یابد. روش تجربی تر بودن روی آب تجمع میعلت سبک

تقطیر هنگامی است که در  برای تشخیص پایان مرحله

ی اسانس مشاهده نگردد های سردکن اثری از قطرههالوله

ی آب در آن جاری باشد. برای جدا کردن هاو تنها قطره

اسانس، ابتدا آب و نمک تا حد فاصل خط اسانس تخلیه 

 ی هاگردید. سپس محلول حاصله )اسانس( درظرف

ز رطوبت ی کوچک ریخته و درصد اسانس پس ااشیشه

 (. 1333زدائی آن تعیین گردید  )باقری و همکاران، 

 تعیین درصد اسانس

جهت تعیین درصد اسانس از روش وزنی استفاده شد، به 

ی کوچک تمیز که در ااین ترتیب که ابتدا ظرف شیشه

آون به وزن ثابت رسیده بود، توزین گردید. آنگاه نمونه 

شده بود به حاوی اسانس که از دستگاه کلونجر جدا 

دستگاه تبخیر گردان منتقل گردید. سپس ظرف حاوی 

اسانس مجدداً وزن گردید و از تفاوت وزن اولیه )وزن 

شیشه( و ثانویه )وزن شیشه و اسانس( میزان اسانس به 

دست آمد که به صورت درصد وزنی در صد گرم ماده 

درصد بود )امیدبیگی،  13خشک بیان شد. میزان خلوص 

1333.) 

 فعال یستز های یتنانوکامپوز تهیه

و  یتوزانمحلول ک 35به 35 جهت تهیه کامپوزیت، ترکیب

درصد  3یحاو نانوکامپوزیت یرا ترکیب شده، همچنینکت

انحالل نانورس در آب مقطر و هم زدن  یقاز طر نانورس

 یسیزن مغناط با هم یقهدور در دق 1255با سرعت  یدشد

. در مرحله یدگرد یهته یطمح یساعت در دما 24مدت  به

 نورسبه محلول نا یراو کت یتوزاندرصد ک 35بعد محلول 

 5مدت  دو محلول به یزرهموژنا یلهوس اضافه شد. در ابتدا به

 4مدت  به یسیزن مغناط هموژن شده و سپس با هم یقهدق

. بعد شد یزده م هم گراد یدرجه سانت 45 یساعت در دما

درصد  55انیزبه م یسرولمدت زمان گل یناز گذشت ا

گراد  یدرجه سانت 35 یبه محلول اضافه و با دما یمروزن پل

. محلول حاصله پس از مخلوط گردید یقهدق 25مدت  به

توسط پمپ خالء  یریو هواگ ظیفتوسط پارچه تن یلترف

ساعت در انکوباتور  24شد و به مدت  یختهر یتپل یرو

 (.Chen, et al., 2008) قرار گرفت گراد یدرجه سانت 45

 یانجام شده رو یکیو مکان یزیکیف یها با توجه به آزمون

 یه. پس از تهندانتخاب شد ینهبه یمارعنوان ت ها به آن

 یزان، نسبت به مw/v%  35/5 ینه،به یتنانوکامپوز

ها اضافه  به محلول یفایرعنوان امولس به 35 ینتوئ ،اسانس

درجه  45 یدر دما یقهدق 35مدت  و سپس به یدگرد

 یفایرزدن آرام صورت گرفت تا امولس عمل هم ادگر یسانت

در محلول پخش شد. سرانجام اسانس  یکنواختطور  به

محلول  %v/v 2و  5/1، 1 یزانبه م گلی یممر

 15مدت  و به یدها اضافه گرد به محلول یتنانوکامپوز

دور  15555با دور  یزرکمک هموژنا زدن به عمل هم یقهدق

در  یکنواختطور  ها به صورت گرفت تا اسانس یقهدر دق

کمک پمپ خالء  مجموعه پخش شوند. محلول حاصله به

شدند و  یختهر یتپل یرو ها یلم. سپس فیدگرد یریهواگ

 گراد یدرجه سانت 25 یساعت در انکوباتور دما 24مدت  به
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 یبعد یها انجام تست یبرا تا خشک شوند وقرار گرفتند 

 .شدند یجداساز یتپل یاز رو

 یلمف های یژگیو و یاتخصوص یابیروش ارز

 یلمسنجش ضخامت ف

 551/5) یجیتالید یزسنجر یکها با  نمونه ضخامت

ها در پنج نقطه از  گیری گیری شد. اندازه( اندازهمتر یلیم

هر نمونه مورد آزمون تکرار شد. میانگین ضخامت محاسبه 

شده و در تعیین خواص مکانیکی و نفوذپذیری به بخارآب 

 استفاده گردید.

 گیری نفوذپذیری به بخار آب فیلماندازه

فیلم نسبت به بخارآب مطابق  یسنجش میزان نفوذپذیر

صورت گرفت. ASTM(2552 )مصوب  E96روش شماره 

گیری نفوذپذیری، آب ریخته شد و  های اندازه درون سلول

پوشانده شده و لبه  وسیله فیلم سپس سطح سلول به 

نفوذ هوا و مخصوصا  در برابربا استفاده از گریس سلول 

ها درون دسیکاتور حاوی  و سلولبخار آب درزبندی شد 

ها طی زمان با  سلیکاژل قرار گرفتند. تغییرات وزن سلول

گرم  5551/5استفاده از یک ترازوی دیجیتال با دقت 

ها با رسم منحنی تغییرات  نمونه مامگیری شد. در ت اندازه

( R2>0.99وزن سلول نسبت به زمان، یک خط راست )

 یهثان -1متر  -2حاصل شد. نرخ انتقال بخار آب بر حسب )

حاصله تقسیم بر سطح  (SL) گرم( معادل با شیب خطوط

ها  حاصل شد. سطح سلول 1بود و از رابطه  (CS) سلول

 متر مربع بود.  55233/5

= نرخ انتقال  SL)شیب خط(/CS)سطح سلول( (1) رابطه

 (WVTR) بخار آب

و  هافیلمانتقال بخار آب در ضخامت  ضرب نمودن نرخ از

 فیلمتقسیم آن در اختالف فشار موجود در دو سمت 

 -1صورت  میزان نفوذپذیری بخار آب به دست آمد و به 

 گرم گزارش شد. یهثان -1متر  -1پاسکال 

نرخ انتقال  ×(FT/ )ضخامت فیلم)333/2  ×153 (2) رابطه

 ( WVP(( = نفوذپذیری به بخار آب )WVTRبخار آب)

 یلمف یکیخواص مکان یریگ اندازه

 با استفاده از دستگاه یلمف یکیخواص مکان یریگ اندازه

 Instronuniversal testingبافت سنج )

machine،HIWA, Model 200)  انجام گرفت. قبل از

ها از نظر رطوبتی  انجام آزمایشات کشش تمامی نمونه

بعاد شکل مستطیل به ا ها به  تعدیل گردیدند. فیلم

مربع بریده شدند. فاصله بین دو فک ترم سانتی 5/2×15

متر  میلی 55ها  متر و سرعت حرکت فک سانتی 5دستگاه 

درصد  و بر دقیقه انتخاب شد. فاکتورهای مقاومت کششی

کرنش در نقطه شکست )تغییر طول نمونه تقسیم بر طول 

 D882-01استاندارد( مطابق روش 155اولیه ضرب در 

های نیرو بر حسب  منحنی یاز روASTM(2552 )مصوب 

 دست آمدند. تغییر شکل به 

 جذب آب یمنحن سم

کمک روش توصیف  منحنی جذب رطوبت توسط فیلم به 

( صورت گرفت. 2515همکاران ) و Lavorgnaشده توسط 

× 5/2صورت قطعات کوچک به ابعاد  های فیلم به  نمونه

در مدت یک شب  متر برش داده شد و به  سانتی 5/2

ها با  قرار گرفت. سپس نمونه حاوی سلیکاژلدسیکاتور

تا وزن  یدگرد ینتوز 5551/5ترازوی دیجیتال با دقت 

ها محاسبه گردد و پس از آن نمونه در  خشک اولیه نمونه

 یلیترآب مقطر با و در دما میلی 55حاوی  دار ظروف درب

منظور تعیین میزان  گراد قرار داده شد. به  درجه سانتی 25

از ظرف خارج شدند و  باردقیقه یک 5هر ها  جذب، نمونه

وسیله دستمال کاغذی  به  ها پس از خشک کردن سطح آن

مجدد توزین شدند و سپس به ظرف آب باز گردانده 

ها به تعادل  شدند. فرآیند توزین تا زمان رسیدن نمونه می

رطوبتی ادامه پیدا کرد. محتوای رطوبت فیلم نسبت به 

 .یدمحاسبه گرد 3یق رابطه زمان از طر

 -( IFDW)یخشک پس از غوطه ور یلمفوزن  (3رابطه )

یه ( /وزن خشک اولPFDW)یهاول یلموزن خشک ف

 (AM)( =جذب رطوبتPFDW)فیلم

 

 در آب یتحالل

پس از خشک شدن  5/2×  5/2های فیلم  اولیه نمونه وزن

گراد تعیین شد و سپس  درجه سانتی 155در دمای 

سی آب مقطر قرار  سی 55م در ظروف حاوی های فیل نمونه

قرار  یطساعت در دمای مح 24مدت  گرفت. ظروف به 
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وسیله  ها به  نمونه محلول حاوی داده شد. پس از این مدت

در  بود فیلتر و مجدداً هخشک شد کاغذهای صافی که قبالً

گراد خشک گردید. میزان حاللیت  درجه سانتی 155دمای 

 Hosseini, etید )محاسبه گرد 4 کمک رابطه ها به فیلم

al., 2009.) 

 یلموزن ف× 155(/ FDWخشک) یلم(وزن ف4رابطه )

 یلموزن ف -(IFDW)یخشک بعد از غوطه ور

 (S)%یتحاللیزان( = مFDW)خشک

 

  یلمرطوبت ف یزانسنجش م

 ای یشهش های یتبا وزن مشخص درون پل یلمف های نمونه

شده بودند  ینزو تو یدهرس یکه از قبل به تعادل رطوبت

درجه  155 یساعت در دما 24مدت  قرار گرفت. سپس به

پس از  یتها همراه با پل . نمونهیدخشک گرد گراد یسانت

 یکاتورمدت خارج شده و پس از سرد شدن در دس ینا

وزن  یهها بر پا رطوبت روکش ی. محتوادیدگر ینتوز مجدداً

 ,.Ojagh, et al)ید محاسبه گرد 5مرطوب از رابطه 

2010) . 

 یلموزن ف× 155(/ PFW)یهاول یلموزن ف(5رابطه )

یزان ( = مPFWیه)اول وزنفیلم–(DFWخشک)

 (Sرطوبت)%

 ها یلمف یکروبید مسنجش خواص ض

از  یدیتول های یلمف یکروبیضدم یتفعال یبررس منظور به

منظور  ین. به ایدآگار استفاده گرد یطروش نفوذ در مح

 Listeriaیباکترونه گ 3از  یکلوپ از هر  یکابتدا 

monocytogenes،Staphylococcus aureus و 

Escherichia coli یطمح سی یس 15 یحاو یها لوله در 

 33 یساعت در دما 24 دتم افزوده شد و به BHIکشت 

به اندازه  ها یشد تا تعداد باکتر یدار نگه گراد یدرجه سانت

دور  3555با  یفیوژسانتر یق. سپس از طریابد یشافزا یکاف

درجه  4 یبا دما یقهدق 5مدت  به یقهدر دق

 یقو از طر یدجدا گرد یکشت از باکتر یطمحگراد یسانت

نانومتر با اسپکتروفتومتر  155جذب در طول موج  یزانم

عنوان  جذب به یزانرسانده شد. م 153به  ها یتعداد باکتر

صورت که  ین. به ایداستفاده گرد یاییاز بار باکتر یشاخص

 – 1/5نانومتر،  155در  یباکتر یحاو یعذب ماج یزانم

 1555سپس  ی. براباشد یم CFU/ml108معادل 53/5

مولر  یطمح یبر رو یهر باکتر یحاو یعاز ما یکرولیترم

کشت داده شد. سپس  یآگار به صورت چمن ینتونه

ها  از آن ی. در تعدادیدگرد یمقسمت تقس به دو ها یتپل

 55ها  و در آن یدگرد یجادا متر یلیم 1به قطر  ییها چاهک

 1به قطر  های یسکشد. د یختهاسانس ر یکرولیترم

شده  یهته یلاستر یطکه از قبل در شرا ها یلماز ف لیتر یلیم

 ,Gómez-Estacaقرار داده شد ) یگرد های یتپل یرو دبو

et al., 2010درجه  33 یدر دما ها یتپل یت(. در نها

 یها اختالف قطر هالهشدند.  یخانه گذار گرم گراد یسانت

 یتعنوان شاخص فعال به ها یسکشده از قطر د یلتشک

 در نظر گرفته شد.  ها یلمف یکروبیضدم

 یماه یها نمونه یها بر ماندگار اثر پوشش یبررس

 یماه یساز آماده

 1555 ± 155 یوزن یانگینآال با م قزل یماه یلوگرمک 35

در  یهاز بازار ما متر سانتی 5/32گرم و طول متوسط 

به  یخشده و در مجاورت  یداریشهرستان گرگان خر

 یهمربوط به تخل یات. بعد از عملیدمنتقل گرد یشگاهآزما

 3×  4به ابعاد  هایی یلهف یاز هر ماه ی،و سرزن کمیش

شد و پس از شستشو  یهته23±3مترو وزن تقریبی  یسانت

 یدار نگه یخدر مجاورت  جهت پوشش کردن، مجدداً

 .یدگرد

 ها با بهترین فیلم تولیدیدهی فیلهپوشش

 3 یببا ترک یتحاصل از نانوکامپوز یمارت 3از مجموع 

خواص  ینبهتر گلی، یم% اسانس مر2% و 5/1%، 1غلظت 

منظور  . بهیدگرد یی% اسانس شناسا5/1 یحاو یلمدر ف

اسانس  یلهوس به شدهفعال  یتنانوکامپوز ییکارا یبررس

انتخاب  یربه شرح ز اریمدو ت ی،واقع یطدر مح یدیتول

 .یدگرد

 - یرا/کتیتوزانک یتنانوکامپوز -2و  شاهد؛ فاقد پوشش -1

فوق در  یلمف یهاز ته ، پس%5/1 گلی یممر -% 3رس 

 متر یسانت 3×  4با ابعاد  یلهف 12تعداد  یلاستر یطشرا

پس از  ها یلهدر نظر گرفته شد. ف یمارهر ت یبرا

درون  فعال یستز یتشدن توسط نانوکامپوز یده روکش

 4 یها در دما نمونه یتاقرار داده شدند و نها یپکیپز
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و در  شدند یدار روز نگه 11مدت  به گراد یسانت درجه

قرار  یو حس یکروبیم یابیروز مورد ارز 4 یفواصل زمان

 گرفتند.

 یکروبیم یزآنال

 45با  یلهگرم از نمونه گوشت ف 5 یکروبیم یشاتآزما برای

مخلوط و هموژن شده  یزیولوژیول سرم فاز محل لیتر یلیم

از  لیتر یلیم 1شد.  یهته یازمورد ن یها و متعاقب آن رقت

 یطروش پور پلت در مح به ها یکشت باکتر یهر رقت برا

 هکشت داد یها ( قرار گرفت. نمونهPCAکانت آگار ) یتپل

ساعت  43مدت  به گراد یدرجه سانت 33شده در انکوباتور 

 3و در انکوباتور  یاییباکتر یبار کل ارشمشاهده و شم یبرا

قابل شمارش  های یکلن یلتشک یلدل )به گراد یدرجه سانت

 های یباکتر ییشناسا یروز برا 15مدت  دما( به یندر ا

 یون،مدت انکوباس یقرار گرفتند و پس از ط دوستسرما

 ا شمارش شدند. ه یکلون

 یحس یابیارز

زن  3مرد و  2یده )دفرد آموزش  5ها توسط  نمونه ارزیابی

 یابی. ارزیرفتانجام پذ سال( 45تا  25در رنج سنی 

هر  یازدهی. امتیرفتانجام پذ یازیامت 5روش  ها به نمونه

، بافت 5: بافت )یرفتانجام پذ یرصورت ز به ها یژگیاز و یک

 یله شدگ ی، تا حدود3سفت؛  ی، بافت تا حدود4سفت؛ 

نرم بوده  یلیخ ت، باف1 ید؛شد ی، له شدگ2 ی؛و نرم شدگ

، 4و شفاف؛  ید، سف5دارد(؛ رنگ ) یریحالت خم یباو تقر

شفاف؛  یربا ظاهر غ یخاکستر یبا، تقر3مات؛  یداندکیسف

و کدر(؛ بو  یرهت ی، خاکستر1به زرد؛  یلما ی، خاکستر2

، 3تازه؛  یمشابه ماه ی، بو4 یم؛، کامال مطبوع و مال5)

 یدگیترش وی، ب2 یدگی؛ترش یبو یبا اندک یماه یبو

 یدگیتعفن و ترش ی، بو1کامال محسوس و نامطبوع؛ 

، قابل قبول؛ 4، کامال قابل قبول؛ 5) یکل یت(؛ مقبولیدشد

 ، کامال نامقبول(1، نامقبول؛ 2مصرف؛  ی، نامناسب برا3

(Rehbein & Oehlenschläger, 2009; Nollet & 

Toldrá, 2010 .) ابییدر ارز ها یلهف یبرا 4 یازامتمیانگین 

در نظر  یمصارف انسان یبرا یتعنوان حد مقبول به یحس

 (.Fan, et al., 2009; Ojagh, et al., 2010) گرفته شد

 

 یآمار یلو تحل یهتجز

 SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده یآمار یلو تحل تجزیه

ها با  نرمال بودن داده ی. ابتدا بررسیرفتانجام پذ 11نسخه 

 یدانجام گرد  یرنوفاسم -ولموگراف استفاده از آزمون ک

مربوط  یها داده یآمار یزها جهت آنال آزمون ینا یجکه نتا

. جهت رفتمورد استفاده قرار گ یشآزما یمارهایبه ت

بر  یزمان دو عامل زمان و پوشش خوراک هم یبررس

 یاوجود  یمورد نظر و بررس یمارهایدر ت یکروبیشاخص م

 یرمقاد یندرصد ب 5سطح در  دار یعدم وجود اختالف معن

از  یدار نگه مختلف یها هر شاخص در زمان زحاصل ا

در  ها یانگینم یسهمقا یدوطرفه و برا یانسوار یهروش تجز

شناخته شد از آزمون  دار یمعن یمارهات یکه اثر کل یموارد

اثر  یمنظور بررس به ینچن . همیددانکن استفاده گرد

 الز آزمون کوروسکها ا نمونه یحس یاتبر خصوص یمارهات

نمودن اختالف  یداپ یبرا یو یتنیو آزمون من و یسوال

 یحس یها حاصل از آزمون یجنتا یندر ب دار یمعن

 .یداستفاده گرد یشمورد آزما یمارهایت

 

 نتایج 

)درصد رطوبت، درصد وابسته به آب  یزیکیخواص ف

 به بخار آب و جذب آب( یرینفوذپذ یت،حالل

 1در جدول  ها یتنانوکامپوزه آب وابسته ب یزیکیف خواص

اسانس در  یحاو های یتآورده شده است. نانوکامپوز

 داری یفاقد اسانس اختالف معن یتبا نانوکامپوز یسهمقا

(55/5<pاز نظر م )یرطوبت نشان ندادند. ول یزان 

 یزانم ترین یش% ب2اسانس  یحاو های یتنانوکامپوز

. با ندداشت درصد( نسبت به نمونه شاهد 14/45رطوبت )

از  داری یاختالف معن یتنانوکامپوز یلمافزودن اسانس به ف

 یمار(. در تp<55/5) مشاهده شد حاللیتنظر درصد 

و در اسانس  یتدرصد حالل ینتر % کم5/1شاهد و اسانس 

را دارا بودند. افزودن  یتدرصد حالل ترین یش% ب2% و 1

بخار  به یرینفوذپذ یزانم یشموجب افزا یگل یماسانس مر

 . شداسانس  یحاو یتنانوکامپوز یلمآب در ف
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 فعال ستیزی ها تینانوکامپوزی کیزیف خواص: 1جدول

 نوع فیلم
 ضخامت

 متر( )میلی
 حاللیت )%( رطوبت )%(

نفوذپذیری به بخار آب 

(g/mPa) 

 b553/5 ± 51/5 a15/3 ± 31/42 b31/1 ± 41/15 c2/5 ± 13/4 شاهد

 a52/5 ± 14/5 a13/3 ± 51/44 a1/15 ± 31/23 b23/5 ± 11/1 1گلی % مریم -ن

 a51/5 ± 15/5 a34/1 ± 11/44 b53/3 ±51/1 a13/5 ± 31/3 %5/1گلی مریم -ن

 a51/5 ±12/5 a1/5 ±14/45 a21/3 ±13/35 a34/5 ±23/3 %2گلی  مریم -ن

a  ،b وc55/5دار بین تیمارها در سطح  حروف کوچک در هرستون نشان دهنده اختالف معنی >p؛ ن: نانوکامپوزیت 

 

 فعال  یستز های یتجذب آب نانوکامپوز یرمقاد 1شکل در

 ینتر کم شود یطور که مالحظه م آورده شده است. همان

درصد  5/1اسانس  با افزودن یتجذب در نانوکامپوز یزانم

 مشاهده شد. 

 
 -ن) فعال ستیز تینانوکامپوز لمیف در آب جذب :1شکل

زیت حاوی درصدهای مختلف گلی: نانوکامپو مریم

دهنده  حروف کوچک در شکل نشانcو a ،b، )(اسانس

 ((p< 50/5دار بین تیمارها در سطح ) اختالف معنی

 

 فعال ستزی های یتنانوکامپوز یکیخواص مکان

 طول( یش)مقاومت به کشش، درصد افزا

با  یتنانوکامپوز یمقاومت کشش 2جدول  با توجه به

کرد. درصد  یداکاهش پ داری یطور معن افزودن اسانس به

% اسانس تغییر معنی داری نشان 1طول با افزودن  یشافزا

این  5/1و  2% سطوح نداد اما با افزایش سطح اسانس تا

در  (.p>55/5)معنی داری کاهش یافت  بطورشاخص نیز 

% و 2طول در اسانس  یشدرصد افزا ینتر کمواقع 

% 1اسانس  یاوح یتنانوکامپوزو  شاهدفیلم در  ترین یشب

 . یدمشاهده گرد
 

 فعال ستیز یها تینانوکامپوز یکیمکان خواص: 2جدول

 افزایش طول )%( مقاومت کششی )مگاپاسکال( نوع فیلم

 a31/5 ± 52/5 a31/1 ±1/33 شاهد

 b53/5 ± 2/3 a54/2 ± 31/33 1گلی % مریم-ن

 b22/5 ± 12/2 b12/1 ± 35/31 %5/1گلی مریم-ن

 c34/5 ± 42/2 b22/4 ± 51/23 %2گلی  مریم-ن

a  ،b وc 55/5دار بین تیمارها در سطح  ستون نشان دهنده اختالف معنی حروف کوچک در هر >p؛ ن: نانوکامپوزیت 
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 ها فیلم یخواص ضد میکروب

فاقد اسانس و  یتنانوکامپوز یاییاثر ضد باکتر یبررس نتایج

مختلف اسانس  یدرصدها یحاو های یتنانوکامپوز

، S.aureus یاییبر سه گونه باکتر گلی میمر

L.monocytogenes و E.coli در  یسکد یشآزما یط

اسانس  شود یطور که مالحظه م . همانقرار دارد 3 جدول

 و S.aureus ریتوانست دو باکت گلی یممر

L.monocytogenes مهار کند اما اثر  یطور مناسب را به

بر  دشاهنداشت.  E.coli یبر باکتر یمهار کنندگ

 نداشت. یاثر بازدارندگ ها یکدام از باکتریچه
 

 سکید شیآزما در یدیتول یها لمیف یکروبیضدم خواص: 3جدول

 L.monocytogenes S.aureus E.coli نوع فیلم

 - - - شاهد

 - + + %1گلی  مریم -ن 

 - ++ ++ %5/1گلی  مریم -ن 

 - ++ ++ %2گلی  مریم -ن 

 (2515: فاقد اثر مهارکنندگی)گومز استاکا و همکاران، -+:اثر مهارکنندگی ضعیف و ++: اثر مهارکنندگی خوب، 

 

 یماه ی یلهکل ف های یتعداد باکتر

 11 یدار دوره نگه یکل در ط های یشمارش باکتر نتایج

کل  های ی. تعداد باکترشود یمشاهده م 2روزه در شکل 

 ارید یمعن یشافزا یدار دوره نگه یدر ط یمارهادر همه ت

(55/5>p) پوشش داده  ینشان داد که ماه یجداشت. نتا

در  یگل یمدرصد اسانس مر 5/1یحاو یتشده با نانوکامپوز

بدون پوشش، قدرت  یبا ماه یسهدر مقا ها یبرابر باکتر

 ی داشته است. نمونه (p<55/5) داری یمعن یبازدارندگ

از  یشترقابل شمارش )ب یرغ ها یشاهد از نظر تعداد باکتر

 یحاو یتداده شده با نانوکامپوز پوشش( بود. نمونه 355

انداخت و با توجه  یرروز به تاخ 4را  یکروبیاسانس فساد م

از  یدار نگه 4که از روز صفر تا روز  شود یم یدهد لبه شک

پوشش داده شده  ی کل در نمونه های ینظر تعداد باکتر

 نشد.  یجادا داری یمعن ییرتغ

 
 

 زمان یط در مختلف یمارهایت کل ییایباکتر: بار 2 شکل

 -ن پوشش، بدون یماه نمونه: شاهد) خچالی در یدار نگه

 یحاو تینانوکامپوز پوشش یدارا یماه%: 0/1گلی  مریم

شکل  حروف کوچک در هر cو a  ،b) ،%(0/1 اسانس

داری در  دار بین زمان نگه نشان دهنده اختالف معنی

بزرگ در هر حروف  Eو  A ،B ،C ،Dو  p< 50/5سطح 

دار بین تیمارها در سطح  دهنده اختالف معنی شکل نشان

(50/5 >p) 
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 یماه یلهسرمادوست ف های یتعداد باکتر

سرمادوست در  های یباکتر یشمارش شده برا مقادیر

سرمادوست  های یباکتر یزان. مشود یمشاهده م 3شکل 

 یدار نگه ی در طول دوره کمان ینرنگ یآال قزل ی یلهف

 یشافزا یمار( در هر دو تp<55/5) داری یرت معنصو به

با  داری یپوشش اختالف معن یدارا یها در نمونه یافت که

 یانکه در پا یا بدون پوشش داشت، به گونه ی نمونه

 یمارسرمادوست در ت های یباکتر یزانم یدار نگه ی دوره

 یدارا یها و در نمونه 55/13Log10 cfu/gشاهد 

 13/11Log 10 اسانس یاوح یتپوشش نانوکامپوز

cfu/g .بوده است 

 

 
 یمارهایت سرمادوست یها یباکتر تیجمع: 3 شکل

 نمونه: شاهد) خچالی در یدار نگه زمان یط در مختلف

 پوشش یدارا یماه: گلی مریم -ن پوشش، بدون یماه

حروف  cو a ،b) ،%(0/1 اسانس یحاو تینانوکامپوز

دار بین  دهنده اختالف معنی شکل نشان کوچک در هر

 و  A ،B ،C ،D ،E ،Gو  p< 50/5داری در سطح  زمان نگه

H دهنده اختالف  حروف بزرگ در هر شکل نشان

 (p< 50/5دار بین تیمارها در سطح  معنی

 

 یحس یابیارز

 11 یدار مدت نگه یها ط نمونه یحس یابیارز یازامت نتایج

داده شده است.  نشان 4 در شکل یخچالروزه در 

رنگ و بو در هر دو  یازامت شود یطور که مالحظه م همان

. سرعت یافتکاهش  (p>55/5) داری یطور معن به یمارت

 یشترپوشش ب یدارا یمارشاهد از ت یمارکاهش در ت ینا

 یبرا ها یازامت یتمام یدار نگه 4که در روز  ای گونه بود به

پوشش  یمارهای. تیافتکاهش  4شاهد به کمتر از  یمارت

 ی در همه یدار نگه 4از روز  داری یطور معن داده شده به

 شاهد بودند. یمارشده بهتر از ت یابیارز یاتخصوص

 
 لهیف مختلفی مارهایدرتی حسی ابیارز ازیامت -4 شکل

حروف cو  a ،bی )دار نگه زمانی ط در آال قزلی ماه

دار بین  کوچک در هر شکل نشان دهنده اختالف معنی

 Eو  A ،B ،C ،Dو  p< 50/5داری در سطح  مان نگهز

دار  دهنده اختالف معنی حروف بزرگ در هر شکل نشان

 (p< 50/5)بین تیمارها در سطح 
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 :  شناسنامه دارو استاندارد گیاه مریم گلی4جدول

 
 
 

 بحث        

Ojagh ( 2515و همکاران،) Abdollahi  و همکاران

 ینمتفاوت با ا یج(، به نتا2514) Li Peng & و (2512)

به بخار آب با افزودن  یری. نفوذپذیافتنددست  یقتحق

اسانس به فیلم شاهد بطور کلی افزایش معنی داری نشان 

( در فیلم های g/mPa31/3داد و باالترین میزان آن )

ها  اسانس که ییجا . از آناسانس مشاهده شد 5/1حاوی %

 یلمد و با حضور در ساختار فهستن یعاتاق ما یدر دما

 یریشکل داده و باعث انعطاف پذ ییرتغ توانند یم یراحت به

تحرک  ی یجه. در نتشوند یم یمولکول های یرهو تحرک زنج

 یلتسه یلمف یقآب از طر یها انتقال مولکول تر، یشب

نسبت  یرینفوذپذ یزاندر م یششود. عالوه بر آن افزا یم

ترک و  یجادو ا یلمساختار ف یبتخر یلدل به بخار آب به

 باشد ی% اسانس م2و  5/1 یحاو های یلممنفذ در ف

(., 2008; et al., 2006; Fabra, et alRodríguez, 

., 2013et al., 2012; Yan, et alAhmad,  جذب آب .)

است چرا که بر  پذیر یبتخر یستز های یلمف مهماز خواص 

مرطوب  طیخصوص در مح در برابر آب به یلمف یداریپا

 ،1(. با توجه به شکل Peng& Li, 2014) گذارد یم یرتاث

طور  به یتنانوکامپوز یلمجذب آب با افزودن اسانس به ف

کاهش با افزودن اسانس  ینا یافت؛کاهش  داری یمعن

 Li Peng & یقبود. در تحق تری یش% با شدت ب5/1

حاضر مشاهده شد.  یقمشابه با تحق یجنتا یز( ن2514)

یل طبیعت آبگریز لتواند به د یجذب آب مکاهش در 

تاثر آن بر افزایش میزان آبگریزی فیلم ها باشد  یااسانس و 

که از جذب آب به درون شبکه بیوپلیمری فیلم ممانعت 

 (.Abdollahi et al., 2012)کرده است 
Wang ( 2513و همکاران )که افزودن اسانس  یافتند

 یلمف یباعث کاهش مقاومت کشش یخکو م یشنآو

 یکاهش استحکام کششدر تحقیق حاضر،  شد. یتوزانک

است.  گلی یماسانس مر یکنندگ نرم ییتوانا یلدل احتماال به

 یجادمنجر به ا غالباً یمراز حد به پل یشافزودن اسانس ب

 نظمی یب یاو  یوستگیاز جمله ناپ یلمساختار ناهمگن در ف

در  .( ,2012et alAhmad ,.) گردد یم یلمدر ساختار ف

( با افزودن اسانس 2551و همکاران ) Pelissari یقتحق

کاسته و  ینشاسته از مقاومت کشش-یتوزانک یلمبه ف

حاضر  یقتحق یجشد که با نتا یادطول ز یشدرصد افزا

 یا یپیدافزودن ل گزارش شده است که داشت.نمطابقت 



  89 ، بهار1وم ، شماره سال س                   فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته                                                       
 

11 
 

فعل و  ساکاریدی یپل یا ینپروتئ یهبر پا های یلمروغن در ف

و انعطاف  اندازد یم یررا به تاخ ها یرهزنج ینب انفعاالت

 ,et alLimpisophon ,.) کند یرا فراهم م یلمدر ف یریپذ

اعم از اسانس رفتار  یاهیگ یباتترک یطور کل (. به2010

 یدر بررس یتوزانک یوپلیمربا ب یبرا در ترک یمتفاوت

در نتایج حاصل از  اند. از خود نشان داده یکیخواص مکان

موجب  یناسانس دارچتی گزارش شده است که تحقیقا

 های یلمو کاهش درصد طول ف ششیمقاومت ک یشافزا

که در واقع به نوعی با اثر اسانس بر کاهش شد  یتوزانیک

مقاومت کششی فیلم ها در این تحقیق مطابقت دارد 

(., et alGonzález, -., 2010; Sánchezet alOjagh, 

 یش( درصد افزا1425) Liو  Pengیق (. در تحق2011

 .یافتطول با افزودن اسانس کاهش 
( در 2551) Fisher و Phillips یقتحق مشابه در یجنتا

( در مورد 2515و همکاران ) Ojaghو  یمومورد اسانس ل

اثر  یر مطالعات روت یشگزارش شد. ب یناسانس دارچ

عامل  های یباکتر یرو یروغن یها اسانس یبازدارندگ

 ی هایکه باکتر زابوده یماریب های یو باکتر ییفساد غذا

نسبت به  یگرم منف های یبا باکتر یسهگرم مثبت در مقا

تفاوت به  ین(. اBurt, 2004ترند ) حساس یها اندک اسانس

 یسلول یوارهدیرنسبتا نشت ناپذ یخارج یحضور غشا

 یباتکه انتشار ترک شود یمربوط م یگرم منف یباکتر

خود، محدود  ساکاریدی پلییپوپوشش ل یقرا از طر یزگر آب

 ;et alGonzález, -SánchezBurt, 2004 ,.) کند یم

 یمیاییش یباتکه در ترک ی(. با توجه به تنوع2011

ها  آن یکروبیخواص ضدم ینها وجود دارد، بنابرا اسانس

 مشخص و خاص مربوط باشد. یسممکان یکتواند به  ینم

 یزیگر ها آب آن یباتها و ترک بارز اسانس یتخصوص یک

ساختارها را  سازد یها را قادر م که آن باشد یها م آن

دهد. ساختار  یشها را افزا آن یرینموده و نفوذپذ یبتخر

عمل اسانس و  یقدق یسماسانس بر مکان یبترک یمیاییش

(. Burt, 2004) گذارد یآن اثر م یاییضدباکتر یتفعال

عمدتا مربوط به  گلی یماسانس مر ییایضدباکتر یتفعال

اول،  و بورنه 1،3ینئولس -3،1همانند  یباتیضور ترکح

(.  ,2007et alDelamare ,.) باشد یم توژون و کامفور

 یرو یفاقد اسانس فاقد اثر مهار کنندگ یتنانوکامپوز یلمف

( 2553و همکاران ) Rhimیجفوق بود که با نتا یسه باکتر

 داشت. یخوان ( هم2512و همکاران ) Abdollahiو 
 ها یرشد باکتر یبرا یمناسب یباتترک یحاو یگوشت ماه

کاهش  یلاز دال هایکی یحضور باکتر ینبنابرا باشد، یم

 یته. کمباشد یم یدار در طول دوره نگه یماه یلهف یفیتک

 ییموادغذا یکروبیولوژیم های یژگیو یینتع یالملل ینب

(ICMSF ،1986حد مجاز )یاییبار باکتر یزانم یرا برا ی 

 3 یزانم ینکرده است که ا یینتع خام یماه درکل 

Log10CFU/g به  یاییبار باکتر یهاول یزان. مباشد یم

 یله،ف یهته ینح یکار از جمله دست یعوامل متعدد

دارد. بار  یکار رفته بستگ به یلوسا یبهداشت افراد، آلودگ

 در روز صفر یمورد بررس یها نمونه یکل برا یاییباکتر

43/4 Log10CFU/g نسبتاً یفیتدهنده ک نبود که نشا 

بار  یزانم یدار نگه 3روز  ایاندر پ .باشد یم یمناسب ماه

 Log10CFU/g 13/15نمونه شاهد به  یکل برا یاییباکتر

 یدرس Log10CFU/g 43/3و نمونه پوشش داده شده به 

باالتر رفته خیلی شاهد از حد مجاز مصرف  یمارکه در ت

پوشش داده  یها مشخص شد که در نمونه یطور کل بود. به

بار  یزاندرصد، م 5/1اسانس  یحاو یتشده با نانوکامپوز

فاقد  ی تر از نمونه کم داری یطور معن کل به یاییباکتر

 پوشش بود.
 یمارهای( تPTCسرمادوست ) های یتعداد باکتر ییراتتغ

 3 در شکل یخچالدر  یدار زمان نگه یمختلف در ط

رمادوست در روز س یاییبار باکتر یزان. مشود یمشاهده م

 یاییبار باکتر یزانبود که از م Log10CFU/g 11/3صفر 

بود اما در طول دوره  تر یینپا Log10CFU/g 43/4کل 

 یشکل افزا های یبا باکتر یسهدر مقا تری یشسرعت ب اب

 یدار نگه 4که در نمونه شاهد در روز  یا گونه به یافت

مجاز از حد  یشسرمادوست به ب یاییبار باکتر یزانم

بار  یرامونمحققان پ یرسا یجبا نتا یجنتا ین. ایدمصرف رس

 یدار نگه یط یها گونه یرسرمادوست در سا های یباکتر

 ,Mohan, et alDuan ;2010 ,.) مطابقت داشت ادر سرم

., 2012et al., 2012; Abdollahi, et alامر  ین(. ا

ا ها ر غالب نمونه یاییاست که فلور باکتر یندهنده ا نشان
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. دهند یم یلتشک و مقاوم به سرما سرمادوست های یباکتر

 یتپوشش داده شده با نانوکامپوز ی نمونه یاییبار باکتر

در حد مجاز مصرف بود.  داری نگه 3اسانس تا روز  یحاو

 یحاو یتپوشش نانوکامپوز یلهوس به یاییمهار رشد باکتر

آن و ممانعت از نفوذ  یبه اثر پوشش توان یاسانس را م

 یها در مورد اثر پوشش یمشابه یجنسبت داد. نتا یژناکس

 یمختلف ماه یها گونه های یبر باکتر یرپذ یبتخر یستز

گزارش شده است  ققانمح یرتوسط سا یدار نگه یط

(., 2010; et al., 2009; Ojagh, et alFan, 

., 2012et alAbdollahi, .) یزن یتوزانک یکروبیاثر ضدم 

کنش  آن ظاهرا به برهم یزممکان یک است، یدهبه اثبات رس

سلول  یغشا یو بار منف یتوزانک یها بار مثبت مولکول

 یت( که در نها ,2007et alNo ,.مرتبط است ) ها یباکتر

و خروج مواد  یسلول باکتر یغشا یختگیموجب گس

 ,et Jeon) شود یمرگ آن م یتسلول و در نها یضرور

., 2002alالته شن عامل عنوا به ینچن هم یتوزان(. ک

 یوندبا فلزات نادر پ یصورت انتخاب کننده عمل کرده و به

 یکروبیسموم و رشد م یداز تول رو ینکرده و از ا یجادا

 (Rabea, et al., 2003) کند یم یریجلوگ
بافت،  یژگیچهار و یمربوط به بررس یحس یابیارز یجنتا

 ی( که ابتدا تمام4نشان داد )شکل  یکل یرشرنگ، بو و پذ

اسانس  یقابل قبول و شفاف داشتند و بو یظاهر یمارهات

 یننشد. ا یابیتند و نامطبوع ارز یاباناز ارز یچیکاز نظر ه

در  سانسا یریکارگ است که به ینا ی موضوع نشان دهنده

اثر  پذیر یبتخریستز یو پوشش خوراک یلمقالب ف

محصول ندارد. با گذشت زمان  یبر خواص حس ینامطلوب

سرعت  روز به 4شاهد بعد از  یمارت یحس های یژگیو

 یکه حد قابل قبول برا 4تر از  کم یازو به امت یافتکاهش 

(. در  ,2008et alFan ,.) یدست رسی نیمصرف انسان

پوشش داده شده با  یمارت یحس های یژگیو که یصورت

 3بعد از  گلی یمدرصد مر 5/1اسانس  یحاو یتنانوکامپوز

مربوط به بافت  یازامت یول یدرس 4از  تر یینپا یازروز به امت

 4 ی،دار مدت زمان نگه یانپوشش داده شده تا پا یمارت

نشان  یحس یابیارز یجگفت که نتا توان یبود. در مجموع م

روز  3تا  یبااسانس توانست تقر یحاو وکامپوزیتداد که نان

بدون پوشش  یماربا ت یسهقزل آال را در مقا یماه یماندگار

به خواص  توان یرا م یماندگار یشافزا ین. ادهد یشافزا

و  یکروبیخواص ضد م یژن،ها در برابر اکس پوشش یممانعت

نسبت داد که از  یتوزاناسانس و کیداسیونی ضد اکس

ممانعت از رشد  یزو ن یچرب اکسیداسیونکاهش  یقطر

موجب حفظ خواص نمونه  ای یندهطور فزا به ها یباکتر

 یدهایتجمع اس یچرب لیزیدروه یشاست. افزا یدهگرد

 یرتاث ها ینثبات پروتئ یدارد که رو یچرب آزاد را در پ

بافت  یبموجب تخر ها ینواکنش با پروتئ یقدارد و از طر

در  یکروبی(. رشد م ,2008et alRodríguez ,.) شود یم

نامطبوع و  یبو یجادباعث ا ینپروتئ یبتخر یلدل به ها یلهف

سبب  ها یلهامطبوع را در فن یکه فساد و بو شود یفرار م

 یماه یحفظ خواص حس یرامونپ یمشابه یج. نتاشود یم

و  یکروبضدم یباتترک یحاو یخوراک یها توسط پوشش

 ,et Fan) یدمحققان گزارش گرد یرها توسط سا اسانس

., et al., 2010; Abdollahi, et al., 2009; Ojagh, al

2012.) 
 

  توصیه ترویجیگیری و نتیجه

 یلدل به گلی یمدرصد اسانس مر 5/1 یحاو ایه یلمف

 یلم،خواص ف یو بهبود برخ تر یشب یبازدارندگ یتفعال

 یماه ی یلهف یدار نگه برای یکروبیعنوان پوشش ضد م به

مورد  یخچالروز در  11کمان به مدت  ینرنگ یقزل آال

عامل فساد و بار  های یاستفاده قرار گرفتند. سنجش باکتر

اسانس  یحاو یتنانوکامپوز یلمان داد، فکل نش یاییباکتر

قادر به  یکروبیانداختن فساد م یربا به تاخ گلی یم% مر5/1

کمان  ینرنگ یقزل آال یله ماهیف یعمر ماندگار یشافزا

پوشش باعث کاهش رشد  یکعنوان  به ینچن است و هم

در به همین دلیل  شد. یعامل فساد در ماه های یباکتر

های غذایی آبزیان و سایر فرآورده بندیکارخانجات بسته

  قابلیت بررسی و کاربرد خواهد داشت.

. و ح ،زینلای  .،ح.ا ،شایرانی راد  .،ر.ا ،گال پارور   .،م ،بااقری 

 بررسی اثرات تاریخ کاشات و مقاادیر  . 1333.، م ،جعفرپور

مختلف کود نیتروژن بر خصوصایات کمای و کیفای گیااه     
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Abstract 

In order to improve the physical and mechanical properties,reduce permeability to water vapor, 

antimicrobial properties and increase hydrophobicity, Salvia officinalis essential oils was combined 

with the chitosan-tragacanth-clay film. The combination of nanocomposite with three levels of S. 

officinalis essential oil (1, 1.5 and 2%) in order to choose the best coverage for using in the 

maintenance of rainbow trout were studied. The best properties of film (Mechanical and antibacterial 

properties and water absorption)were showed in1.5 % S. officinalis essential oil in combination with 

nanocomposite. Samples coated with this bionanocomposite, showed the lowest amount of total 

bacterial loadand phsycrotrophic bacteria when compared to the control during 16 days storage period 

(p<0.05). According to the results, the combination of chitosan-tragacanth-clay 

withS.officinalisessential oil, can improve the physical and mechanical properties of chitosan in the 

film, moreover it can improve its ability to seafood preservation like trout. 
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