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Abstract 

 

Background and purpose: Today, the use of natural preservatives in increasing meat products 

shelf life has gained much attention. In this study, we aimed at evaluating the effects of eucalyptus and 

cuminum essential oils on microbial quality of Oncorhynchus mykiss. 

Materials and methods: In an experimental study the eucalyptus and cuminum essential oils 

were prepared and their antibacterial activities were evaluated against Shigella dysenteriae, Listeria 

monocytogenes, Streptococcus pyogenes, and Salmonella typhi by micro dilution method. Then, the 

effects of eucalyptus and cuminum essential oils were examined on microbial quality of Oncorhynchus 

mykiss at 8±1 °C in zero, 3 and 6 days in different forms and concentrations (alone: eucalyptus 0.25% and 

cuminum 0.5%, combined: 0.5% + 0.5%, and also incorporated with chitosan: 0.25% and 0.5%). Data 

analysis was performed in SPSS ver.16 applying ANOVA and Duncan test.  

Results: The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 

(MBC) for the essential oils ranged between 0.351 and 11.25, and 1.406 and 11.25 mg/ml, respectively. 

Eucalyptus essential oil at 0.5% concentration was found to have the best effect on decreasing the total 

count of bacteria, enterobacteriaceae and psychrotrophic bacteria in fish. Also, combination of chitosan 

and the essential oils decreased the total count of bacteria, enterobacteriaceae and psychrotrophic bacteria 

(P<0.05). The antibacterial effects of essential oils (alone) were lower compared to synergistic 

antibacterial activities of essential oils with chitosan (P<0.05).  

Conclusion: Eucalyptus and cuminum essential oils could be used as alternative for chemical 

preservatives and also in active packaging in meat industry. 
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 پژوهشی

 اسانس های اکالیپتوس و زیره کیتوزان حاوی بررسی اثرات
 ماهی قزل آال زمان نگهداری مدت بر

 
       1رضا شرافتی چالشتری

      2محسن تقی زاده
       3احمد خانعلی زاده 

 3سپيده حسامی
       3زهرا حيدريان
      3عیپگاه صاحب جم

 3مهدی خاتمی 

 چكيده
اسا ااه  از رایبااات  ،هاای گوشا  فااا ره  هاا  گوشت جهت افزایش مدت زمان نگهداریامروزه  و هدف: سابقه

های ایاالبت و    زیاا  باا اسانس یب وزان حا ی نگهدارند  طابع  ر  به افزایش است. هدف از این مطالعه بارس  اثاات
 آال بوه.لماه  قز مدت زمان نگهداری

هاا باه ر   هر این مطالعه رجاب ، پس از رهبه اسانس ایالبت و    زیا ، اثاات ضدمبکا ب  اسانس ها:مواد و روش
بارسا   ساالوونال راایا   اس اپ ویویو  پاایوژنز ، لبس ایا مونوسب وژنز، شبگال هیزان ایهای مبکا هایلوشن علبه بای ای
 (، رایباا  هرراد 2/0   هرراد 52/0هاای  و    زیاا  باه راورت مجازا ت ل اتهاای ایاالبتشدند. ستس اثاات اسانس

( باا ر ی یبابات مبکا با  هرراد 2/0   هرراد 52/0هاای چنبن هر رایبب با یب وزان ت ل ت(   همهررد 2/0 + 2/0ت
   SPSS 16افازار مناا ن اای  باا اسا ااه  از بارسا  شادند. 6   3راا،  ر زهایگااه هر هرجه سان   8±1آال هر ماه  قزل

 آزمون  اریانس   آزمون هانکن موره رجزیه   رحلبل قاار گافت.
های  ببن ها به راربب  ل تیش  بای ایها   حداقل مبزان بای ایحداقل مبزان  ل ت مهار ینندگ  بای ای ها:يافته

هررد به این اثا را هر  2/0اسانس ایالبت و  ها بوه. لب ا باای اسانسگام هر مبل مبل  52/11را  606/1   52/11را  321/0
چنابن اسا ااه  از یب اوزان هوااا  باا نشان هاه. هام هر ماه  هاها، ساماگااها   ان ا بای ایاسهیاهش شوار  یل  بای ای

ت (. اثاااp<02/0آال شاد تها هر مااه  قازلها   ان ا بای ایاسهها، ساماه ستها ساب یاهش شوار  یل  بای ایاسانس
 (.p<02/0را بوه تها با یب وزان یمهای رنها نسات به حالت سبناژیس   اسانسضد بای ایای  اسانس

چنابن هر های مذیور را به عنوان جایگزین  باای رایباات نگهدارند  شبوبای    همم  روان اسانسبنابراین  استنتاج:
 های فعال هر رنایع گوشت اس ااه  نووه.بندیبس ه
 

 ایالبت و ، زیا ، قزل آالکليدی:  واژه های
 

 مقدمه
ها، از  ذاهای فساهپذیا   های آنماهبان   فاآ ره 

باشاند. رشاد افزایشاا  باا زماان مانادگاری یوراااه  ما 
 ،های راز  ساه شاد ها با ر ی ماه    گوشتمبکا ب

 ذخبا  سازی،به هلبل عدم رعایت زنجبا  ساما هر زمان 
 

 :sharafati.reza@gmail.com Email   مایز رحقبقات ببوشبو    رغذیه هر ببواری های م ابولبک، هانشگا  علوم پزشک  یاشانیاشان:   :تی چالشتریرضا شرافمولف مسئول: 

 ، یاشان، ایاانپزشک  یاشان مایز رحقبقات ببوشبو    رغذیه هر ببواری های م ابولبک، هانشگا  علوم ،اس اهیار. 1

 ، یاشان، ایاانیاشانمایز رحقبقات ببوشبو    رغذیه هر ببواری های م ابولبک، هانشگا  علوم پزشک   ،هانشبار. 5
 ، یاشان، ایاانیاشانیارشنا  مایز رحقبقات ببوشبو    رغذیه هر ببواری های م ابولبک، هانشگا  علوم پزشک  . 3
 : 50/8/1396راریخ رصویب :            56/6/1396 راریخ ارجاع جهت ارالحات :           9/6/1396 راریخ هریافت 
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روزیع   حول   نقل، ساب یورا  شدن زمان نگهداری   

شوه. از طاف  با حوایات از رشاد یاهش یبابت آن م 

رواناد مشاکالت جادی های پااروژن ما مبکا ارگانبسم

مااه  باه عناوان  (1،5تباای سالمت عووم  ایجاه نوایاد

 راین منابع پا رئبن  یه حا ی انواع اسابدهاییک  از مهم

آمبنه ضا ری باای بدن، مواه معدن  مانند آهن   ر ی، 

هر زما  یکا  از  ،ها   نبز اناژی یاف  بوه انواع  ی امبن

هر  .راین مواه  ذای  معافا  شاد  اساتبه این   یامل

ایسبداربو   از ببن رورت ایجاه فساه بای ایای    فساه 

 رف ن این محصوالت، خسارات اق صاهی سنگبن  به رنعت

. باای به رعویا  اناداخ ن (1 -3تگوشت  اره خواهد شد

هاای آن فساه ایسابداربو   بای ایاای  مااه    فااآ ره 

چون ین اال هرجاح حااارت   های  همروان از ر  م 

ا بنادی هر اروساابندی رحت خأل، بس هیاهش آن، بس ه

   افز هن عوامل ضاد مبکا با  مانناد نواکرغببایاف ه، 

ها اشار  یاه. الا ه باید روجه شاوه ایسبدانافز هن آن  

باای نگهداری ماه  های ذیا شد  یه رعداهی از ر  

یه به شکل راز    خاام یاه از رقاضاای زیااهی هر بابن 

. (6،2تیاارباه ناداره ،یننادگان باخاورهار اساتمصاف

هااای نگهااداری مااواه  ااذای  اساا ااه  از یکاا  از ر  

هاای های شبوبای    طابع  هر  ل تافز هن نگهدارند 

مخ لف به انواع  از مواه  ذای  اسات یاه باا روجاه باه 

ینندگان به اس ااه  از رایبااات طابعا  ر یکاه مصاف

زایاا  رایباااات  هر مااواه  ااذای    اح وااال ساااطان

بع  با خاربت ضد نگهدارند  سن زی، اس ااه  از مواه طا

 بای ایای    آن   ایسبدان  مانند اسانس های گباه  ر 

هلباال آزاه شاادن ه ایاان حااال باابااا  .(6تبااه افاازایش اساات

ها به رورت ین ال نشد  هر ماه   ذای    ایجااه اسانس

های رند   یا  با فعاال شادن قساو   از ایان طعم ها  بو

عولکااه رایباات فعال به هلبل  اینش با ماواه  اذای ، 

. بنابااین م  راوان باا اسا ااه  از (7تیابدها یاهش م آن

مبکا با  یاه های خورای  حا ی رایباات ضدپوشش

سازی این رایباات به هاخل به رورت یندرا ساب آزاه

هااای باااالرا شااوند   ساااب حااا   ل ااتگوشاات ماا 

 ،شااوهمبکا باا  هر سااطش گوشاات ماا رایباااات ضااد

 از طافا  اماا ز  .(8تاهیارای  ایان ر   را افازایش ه

سن زی هر جهات رولباد  پلبواهای از ناش  هایآلوهگ 

 ها باه  یا   بااای ماواه  اذای  مخ لاف،بندیانواع بس ه

 پاذیا رخایب زیست مواه از اس ااه  به روجه محققبن را

 ر ی باا مطالعاه اخبا ههح هر یه به طوری ،جلب نووه 

   هاااپااا رئبن از رایباااار  بااا خااوار مااذیور حاراال

 . یب اوزان(6،8تتاسا یاف اه  سبع  گس ا  هایابوهبدرات

 هاای ی گا  هارای اسات یاه پلا  ساایاریدیرایبا  

 قاارچ  ضاد ضدبای ایای ، مانند خصوربت عولکاهی

 چنبن هارای خوار زیستهم .(9تایسبدان  استآن    

 فباااا چساااندگ ، بااوهن، خاراابت  باسااو  رخایااا ،

گازهاای  راااهل ا  ی گ  عدمرولبد فبلم های  ب    ذای 

CO2 ،O2   رانایع هار یا     هر یاه باشادم  رطوبت

  .(9،10تهاره یارباه  با     ذای 

گباااه  را باااای هااایمحققاابن اساا ااه  از اسااانس

ازمواه اااااذای  هرمقابااااال  محاف ااااات از اناااااواع 

زا نشااان ببواااری فساااه   هااای عاماالمبکا ارگانبساام

 عصاار  ایاالبت و  مبکا ب  ضد فعالبت. (11،15تاندهاه 

گاام    مثاات گاام هاایباای ای از  سابع  طبف ر ی

هیساان ای،  شبگال اس افبلویویو  ا رئو ، ن با منا 

 نبز   سائو  باسبلو  یول ، اشاشبا سالوونال پاراربا ،

 .(13،16تاساات مشااخش شااد  یاندیاادا آلابکاانس قااار 

 یاا زاساانس  رایباااتراین ای، مهمچنبن هر مطالعههم

 آلدئباد، یاومبن یوماارین، فال نوئبدها، ساببنن،را  ساز

گازار  یاهناد   اثااات ضاد مبکا با   راپبنن   پبنن

اسانس را علبه باسابلو  ساائو    اشایشابایل  نشاان 

هااای مبکا باا  باخاا  از فاابلماثاااات ضااد. (12تهاهنااد

 سبله رعاداهی ه ب ،هاها   عصار خورای  حا ی اسانس

 هلبال ایانه   شد  است. با این  جوه باز محققان ارزیاب

هاای ای هر باه یاارگبای از اساانسیه رااینون مطالعاه

ها   یا هوااا  باا رورت رایبا  آنایالبت و ، زیا    به

بناابااین  ،یب وزان با ر ی گوشات مااه   جاوه ناداره

هاای اساانس یب وزان حا ی بارس  اثاات هدف از این
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 پژوهشی

آال ماه  قازل نگهداریمدت زمان ایالبت و    زیا  با 

 .بوه C 1±8°ی هر هما
 

 مواد و روش ها
 رهبه اسانس   آنالبز آن

هر این مطالعه رجاب  یاه هر آزمایشاگا  مبکاا ب 

شناس  مواه  اذای  هانشاگا  علاوم پزشاک  یاشاان هر 

های ایالبت و  تهانسب ه اسانسانجام گافت،  1396بهار 

گااه، ضایب  هرجه سان  50لب ا هرگام هر مبل  879/0

(   اسانس زیاا  92/1  چاخش نوری  6283/1شکست 

 گاااه،هرجاه ساان   50لب ا هر گام هر مبل  906/0تهانسب ه 

( بااا 93/13  چاااخش نااوری  682/1ضااایب شکساات 

. ساتس ندهرجه  ذای  از شایت باری  اسانس رهبه شد

روسط هسا گا  گااز یا مااروگااف  مجهاز باه هرک اور 

با طول سا ون (  6890Agilent( تFIDیونبزاسبون شعله ت

 52/0مبل  م ا   ضخامت الیه  52/0م ا، قطا هاخل   60

. باناماه هماای  آناالبز شادند HP-5MSمبکا م ا از نوع 

هرجه  60س ون به این نحو رن بم شد: همای اب دای  آ ن 

هقبقاه باوه.  1گااه   روقف هر این هماا باه مادت سان  

 ،گاااههرجاه ساان   530 ستس را رسبدن به همای نهاای

گاااه هر هاا هرجه ساان   3افزایش هما با شبب حاارر  

هرجااه  520هقبقااه انجااام گافاات. همااای اراقااک رزریاا  

گااه بوه   از گاز هلبوم به عنوان گاز حامل با ساعت سان  

 جهات شناساای  م اا هر هقبقاه اسا ااه  شاد.مبل  1جایان 

هست آمد  باا ه بهای ها از مقایسه پبکرایباات اسانس

  هست آمد.ه اس اندارههای موجوه   با سه بار رکاار ب
 

 سازی یب وزان   نوونه ماه آماه 
 یب وزان با  زن ملکول  م وسط از شاایت سابگوا 

رهباه  بااای( خایداری گاهید. St. Louis, MO. USAت

ساتس    رهباه هرراد ه  اس بک اسبد محلول اب دا فبلم،

از  پس   مذیور رهبه اسبد هر هررد ه  یب وزان محلول

 هرجااه 22 همااای هر ساااعت 2/5یاماال ت شاادن حاال

 شاوار   اروان رااف  یا ذ از هاهن عاور گااه(  سان  

سایزر  پالس   از حجو  حجو  هررد ه  مبزان به ،61

باه  80از راوئبن  .(16تاضاافه گاهیاد محلول به گلبسا ل

ی محلاول یب اوزان( بااا هرراد 5/0عنوان امولساباایا ت

هاای ماذیور هر محلاول یب اوزان روزیع یامال اساانس

آالی رنگابن یواان باا های ماه  قزلنوونه اس ااه  شد.

گام از یک مغااز  مااه  فا شا   320±50 زن رقایا  

هر شااها یاشااان خایااداری   سااایعار هر ینااار یااخ بااه 

هانشاگا  علاوم آزمایشگا  مبکا ب شناس  مواه  اذای  

د. پااس از شس شااوی ا لبااه پزشااک  یاشااان ان قااال یاف ناا

گاما  رقسابم  10روسط آب سااه اسا ایل، باه قطعاات 

( گوشت مااه  1های ربوار   ین ال شامل: شدند. گا  

( گوشت ماه  باد ن 5بد ن اسانس   پوشش یب وزان، 

( گوشت مااه  باا 3اسانس   هواا  با پوشش یب وزان، 

 هررد اساانس ایاالبت و ، 52/0پوشش یب وزان    ل ت 

 52/0وشاات ماااه  بااا پوشااش یب ااوزان    ل اات گ( 6

( گوشت ماه  با پوشش یب وزان 2 ،هررد اسانس زیا 

گوشاات  (6 هررااد اسااانس ایااالبت و ، 2/0   ل اات 

هرراد اساانس  2/0ماه  با پوشاش یب اوزان    ل ات 

هرراد اساانس  52/0( گوشت مااه  باا  ل ات 7 ،زیا 

 سهررد اساان 52/0گوشت ماه  با  ل ت  (8 ایالبت و ،

هرراد اساانس  2/0( گوشات مااه  باا  ل ات 9زیا ، 

 هررد اساانس 2/0گوشت ماه  با  ل ت  (10، ایالبت و 

 2/0+  2/0( گوشت ماه  باا  ل ات رایباا  11زیا    

به من ور پوشش  اسانس ایالبت و    زیا  بوهند. هررد

ها را یاک هقبقاه هر ها روسط محلول یب وزان، آننوونه

هقبقاه مجاا رت  30  باه مادت  محلول  وطه  ر نووه 

هاای آمااه  ساازی هوا خشک یاهیم. ستس یلبه نوونه

های مبکا با  نگهداری شدند   آنالبز C 1±8°شد  هر هما 

 هااای راااا، سااه   شااش رااورتهااا هر ر زبااا ر ی آن

 ها با سه بار رکاار انجام گافت.یلبه آزمون پذیافت.

 

 فعالبت ضد مبکا ب 

هااای کا باا  اسااانسجهاات رعباابن فعالباات ضااد مب

هااای ایااالبت و ، زیااا    محلااول یب ااوزان از بااای ای
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 سااالوونال رااایا (، PTCC: 1166ت لبساا ایا مونوسااب وژنز

( PTCC: 1667ت اس اپ ویویو  پایوژنز(، PTCC: 1609ت

مایاز ( رهباه شاد  از PTCC: 1188ت شبگال هیزان اای  

 اسا ااه  هاای رانع   ایااانبای ای ها  یلکسبون قار 

 های موره ن ا جهات رهباه سوستانسابونشد. ستس بای ای

مک فارلند به محبط یشات رایت باک ساوی بااا   2/0

هرجاااه  37سااااعت هر  56من قااال شااادند   باااه مااادت 

  گذاری شدند.گااه گامخانهسان  

ینناادگ  رشااد رعباابن مباازان حااداقل  ل اات مهااار

( باا MBCهاا ت(   حداقل مبزان یشندگ  بای ایMICت

گبای گاهیاد. باه از ر   مبکا هایلوشن انداز اس ااه  

چاهاک از پلبات البازا  9 ،این رورت یه باای ها رست

مبکا لب اا محابط یشات  92ان خاب شد   به ها یادام 

مبکا لب اااا از  2ماااولا هبن اااون بااااا  اضاااافه، ساااتس 

ماک فارلناد باه  2/0سوستانسبون بای ایای  معاهل لولاه 

ه هاا یادام از هاا اضاافه نواوهیم. ساتس باهوه چاهاک

 هاهای م وال  اسانس مبکا لب ا از رقت 100 ،هاچاهک

لب اا اضاافه یااهیم. گاام هر مبلا مبل  5/2-666معاهل 

مبکا لب ااا محاابط  500حااا ی  رااافار 8چاهااک شااوار  

حاا ی  9عنوان ین ال منا    چاهاک شاوار  ه یشت ب

اضاافه ه مبکا لب ا محبط یشت مولا هبن ون باا  ب 192

عنااوان ین ااال ه ب ااا سوستانساابون بای ایااای  باامبکا ل 2

 هاامثات هر ن ا گاف ه شد. حجم نهای  هر روام  چاهک

ها روسط مبکا لب ا بوه. پس از مخلوط یاهن نوونه 500

 18-56ها را باه مادت آن ،(rpm 300ثانبه با ه ر 50ت شبکا

 قااار هاه   گاااه ساان  هرجاه  37ساعت هر انکوبارور 

 ا  جوه ید رت   یا عدم ید رت موره ها را از نچاهک

 رااین  ل اترقت چاهاک حاا ی یام .بارس  قاار هاهیم

اسانس یه باعث جلوگبای از رشد بای ای تعدم ایجااه 

عنوان مبازان حاداقل  ل ات موانعات ه ب ،ید رت( شد

( رعبابن گاهیاد. ساتس از MICینند  از رشد باای ای ت

ط هاای باد ن یاد رت باا ر ی محابهای چاهکنوونه

یشات ماولا هبن ااون آگاار پاساااژ هاه    مبازان حااداقل 

  .(11ت( نبز رعببن شدMBC ل ت یشندگ  بای ایت

 های مبکا ب آزمون
هاای ماوره گام  ها یادام از ربواار 10های نوونه

لب ا سام فبزیولاوژی اسا ایل اضاافه شاد مبل  90ن ا به 

 هااای بعاادی بااا اساا ااه  از (، سااتس رقاات-1ترقاات 

هاای باای ای هست آمد. شوار  یل ه ت بهای رقلوله

 ها باه رارباب هر محابط یشات مز فبل   ان ا بای ایاسه

plate count agar  یولاات رهبایاال گلااویز آگااار   

 ( به ر   یشات ساطح  انجاام   باه مادت VRBGAت

 گااذاری گااااه گامخانااههرجااه سااان   37ساااعت هر  56

های ساماه ست هر محابط یشات شد. شوار  بای ای

Glutamat Starch Phenol Red Agar GSPAgar) به )

 32سااعت هر  68ر   یشت سطح  انجام   به مادت 

  .(17،18تگذاری شدهرجه سان   گااه گامخانه
 

 هاحلبل هاه ر   رجزیه   ر
 های مبکا ب  با ه  بار رکاار   به راورتیلبه آزمون

هست آمد  هواا  با انحاااف معباار گازار  ه مبانگبن ب

  آزماون  SPSS 16افازار نام ید. ن ای  با اس ااه  ازگاه

    اریانس   آزمون هانکن موره رجزیه   رحلبل قاار گافت.

 

 يافته ها
 هاایاساانس GC/FIDیا ماروگاام آنالبز هسا گاه  

قابل مشاهد  است.  1 شوار  ایالبت و    زیا  هر رصویا

سابنئول  8   1پن  رایبب ارال   ،هر اسانس ایالبت و 

 76/5(، آلاا پبنن تهررد 39/8(، لبوونن تهررد 35/77ت

( هرراد 25/0(   سااببنن تهررد 86/0(، ب اپبنن تهررد

   1چهار رایبب  ،چنبن هر اسانس زیا  شناسای  شد. هم

 (، سااببننهررد 1/17(، یومبن تهررد 72/56سبنئول ت 8

  ( شناسای  شد.هررد 96/0(   لبوونن تهررد 16/12ت

 ، اسااانس هااای ایااالبت و    زیااا  بااا اسااا  ن ااای

مبکا ب  بوهند. این اثااات هر جاد ل هارای اثاات ضد

باشند. محلول یب وزان اثا ضاد قابل مشاهد  م  1شوار  

باه  ،هاا نشاان هاهراای نساات باه اساانسبای ایای  ببش

  اس اپ ویویو  پایوژنز ااا را بااین اثاره ببشاطوری ی
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 ری و همکارانرضا شرافتی چالشت     

 300      3114، بهمن  311شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و پنجم،               

 پژوهشی

 

 
 

: آلااا پبانن A: زیاا ، Cایاالبت و ،  :GC/FID ،Eهست آماد  روساط ه وگاام رایباات ارل  اسانس های ایالبت و    زیا  بیا مار :1 شماره تصویر
: لبواونن تزماان Dهقبقه(،  6717/11: ب اپبنن تزمان بازهارندگ : Cهقبقه(،  1720/11: ساببنن تزمان بازهارندگ :Bهقبقه(،  6865/9تزمان بازهارندگ :

  هقبقه( 9967/53تزمان بازهارندگ :: یومبن آلدهبد Fهقبقه(    5617/13سبنئول تزمان بازهارندگ : E :1   8هقبقه(،  9252/15بازهارندگ :
 

( رحت راثبا اسانس های ایالبت و ، زیا    MBCها ت(   حداقل مبزان یشندگ  بای ایMICینندگ  رشد تحداقل مبزان مهار :1 شماره جدول

 اهای من قله از  ذداهی از بای ایمحلول یب وزان با رع
 

 اس اپ ویویو  پایوژنز سالوونال رایا  لبس ایا مونوسب وژنز شبگال هیزان ای 

 MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 

 815/5 606/1 52/11 652/2 52/11 652/2 2/55 52/11 اسانس ایالبت و 
 652/2 815/5 52/11 652/2 52/11 652/2 703/0 321/0 اسانس زیا 

 2/0 52/0 5 1 1 2/0 1 2/0 محلول یب وزان

 
ها نبز اثاا ضاد مبکا با  زیاا  باا هاشت. هر ببن اسانس

قابال روجاه اسات. باا ایان  جاوه شبگال هیزان ای  ر ی

 ، سااالوونال رااایا  لبساا ایا مونوسااب وژنز  هااایبااای ای
 ها   محلول یب وزانراین مقا مت را نسات به اسانسببش

  نشان هاهند.

، C 1±8°ن ای  این مطالعاه نشاان هاه یاه هر هماای 

هاا هر ر ز ساوم هر گاا   باای ای مبزان شوار  یلا 

هاری هرراد رااا ت معنا  52/0ین ال   اساانس زیاا  

یااهش  ، لا  هر ساایا ربوارهاا ،(p>02/0باهم ناداره ت

ها قابل مشاهد  است. ایان یااهش یل  بای ای شوار 

 2/0هر ربوارهای حاا ی یب اوزان   اساانس ایاالبت و  

(. هر ر ز p<02/0را است تهررد نسات به سایاین ببش

های ششم، ن ای  حای  از آن است یه اس ااه  از  ل ت

هااا ساااب جلااوگبای از افاازایش شااوار  یلاا  اسااانس

ها نبز زایش  ل ت اسانسبه  ی   یه با اف ،ها شدبای ای

های را شد. اس ااه  رایبا  اسانساین اثا یاهش  نوایان

هاا اثاا زیا    ایالبت و  نبز نسات به اس ااه  رنهاای اساانس

بااا ایاان حااال هر ایاان ر ز نبااز  ،(p<02/0به ااای نشااان هاه ت

هاا اس ااه  از پوشش یب وزان به رنهای    یا هواا  با اساانس

ها بابش از افزایش شوار  یل  بای ایساب جلوگبای از 

Log CFU/g 5  5 شوار  جد لتشدند.)  

 
( CFU/gت رشد لگاری و  شوار  یل  بای ای هاا :2 شماره جدول

نگهاداری شاد  هر  هایاسانسگوشت ماه  هواا  با یب وزان    هر

 ر ز 6به مدت ، C 1±8°همای 
 

 ر ز ششم ومسر ز  ر ز راا ربوار

C * 5/90 ± 0/01a 6/62 ± 0/01a 6/61±0/01a 

Ch * 5/90 ± 0/01a <5bc <5bc 

Z  0/52* 5/90 ± 0/01a 6/62 ± 0/00a 6/38 ± 0/01 bd 

Z  2/0 * 5/90 ± 0/01a 3/20 ± 0/01 bd 6/36 ± 0/00 be 

E  52/0 * 5/90 ± 0/01a 3/22 ± 0/00 be 2/79 ± 0/00 bf 

E  2/0 * 5/90 ± 0/01a <5bc 2/63 ± 0/00 bg 

E0/2 + Z 0/2 * 5/90 ± 0/01a 6/16 ± 0/00 bf 2/36 ± 0/00 bh 

CZ  0/52* 5/90 ± 0/01a <5bc 3/00 ± 0/00 b 

CZ  2/0 * 5/90 ± 0/01a <5bc <5bc 

CE  52/0 * 5/90 ± 0/01a <5bc <5bc 

CE  2/0 * 5/90 ± 0/01a <5bc <5bc 

 

Cماه  : گا   ین ال تگوشت ،)Ch ،گوشت ماه  هواا  با یب وزان : 

Zهررد(،  2/0   52/0حا ی اسانس زیا  ت اه : گوشت مE  گوشت ماه :

حا ی  اه گوشت م: E+Zهررد(،  2/0   52/0حا ی اسانس ایالبت و  ت

گوشت ماه  هواا  با : CZهررد(،  2/0+2/0اسانس زیا    ایالبت و  ت

: گوشت ماه  هواا  با CE هررد(،2/0   52/0سانس زیا  تیب وزان حا ی ا

هررد(، حا ف  با یکسان 2/0   52/0یب وزان حا ی اسانس ایالبت و  ت

 .(p<02/0ههند  راا ت معن  هار م  باشند تهر ها س ون نشان
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هاا اثا ربوارهای مخ لف اسانس 3 شوار  هر جد ل

 هااای ساااماگاا  یب ااوزان بااا ر ی شااوار  بااای ای

شوه. هر ر ز ساوم هر گاا   ین اال   رواام مشاهد  م 

هررد،  2/0ها به جز اسانس ایالبت و  ربوارهای اسانس

نسات به ر ز راا افزایش  های ساماگااشوار  بای ای

هرراد  2/0های زیاا   ل  هر گا   اسانس ،هاش ه است

راین مبازان رشاد مشااهد   یم ،هررد 2/0  ایالبت و  

ربوارهاااای یب اااوزان    ،ایااان ر ز(. هر p<02/0شاااد ت

هاای هاا سااب یااهش باای اییب وزان حاا ی اساانس

شاادند. هر ر ز ششاام، نشااان هاه  شااد یااه بااا  ساااماگاا

هاای ماذیور رشاد باای ای ،هااافزایش  ل ات اساانس

 لاا  باابن اساا ااه  رایبااا   ،(p<02/0ت یافااتیاااهش 

هررااد( بااا  2/0+2/0اسااانس هااای زیااا    ایااالبت و  ت

هررد   ایاالبت و   2/0های زیا  نهای اسانساس ااه  ر

(. p>02/0هاری مشااهد  نشاد تهررد راا ت معنا  2/0

هر این ر ز نبز اس ااه  از پوشش یب وزان به رنهای    یاا 

ها سااب جلاوگبای از افازایش شاوار  هواا  با اسانس

  شدند. Log CFU/g 5بای ای های ساماگاا ببش از 

 
 ( هرCFU/gت  و  بای ای های سااماگاارشد لگاری :3 شماره جدول

گوشت ماه  هواا  با یب اوزان   اساانس هاای نگهاداری شاد  هر 

 ر ز 6به مدت ، C 1±8°همای 
 

 ر ز ششم ومسر ز  ر ز راا ربوار
C * 3/60 ± 0/02a 6/36 ± 0/01a 7/62±0/00a 

Ch * 3/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

Z  0/52* 3/60 ± 0/02a 6/63 ± 0/03 bd 7/00 ± 0/00bd 

Z  2/0 * 3/60 ± 0/02a 3/73 ± 0/02 be 6/01 ± 0/01be 

E  52/0 * 3/60 ± 0/02a 6/06 ± 0/01 bf 7/00 ± 0/00bd 

E  2/0 * 3/60 ± 0/02a 3/65 ± 0/01 bg 6/05 ± 0/01be 

E0/2 + Z 0/2 * 3/60 ± 0/02a 6/39 ± 0/01abd 6/03 ± 0/00be 

CZ  0/52* 3/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CZ  2/0 * 3/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CE  52/0 * 3/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CE 2/0 * 3/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

 

Cمااه  : گا   ین ال تگوشات ،)Ch ،گوشات مااه  هوااا  باا یب اوزان : 
Zهرراد(،  2/0   52/0حاا ی اساانس زیاا  ت اه : گوشت مE  گوشات مااه :

حااا ی  اه گوشاات ماا: E+Zهررااد(،  2/0   52/0حااا ی اسااانس ایااالبت و  ت
گوشت ماه  هواا  با یب اوزان : CZهررد(،  2/0+2/0اسانس زیا    ایالبت و  ت

: گوشات مااه  هوااا  باا یب اوزان CEهررد(، 2/0   52/0سانس زیا  تحا ی ا
حاا ف  باا یکساان هر هاا  هرراد(،2/0   52/0حا ی اساانس ایاالبت و  ت

  .(p<02/0هار م  باشندتس ون نشان ههند  راا ت معن 

ها اثا ربوارهای مخ لف اسانس ،6 شوار  هر جد ل

مشااهد   هاا  یب وزان باا ر ی شاوار  ان ا بای ایاساه

های زیاا    ایاالبت و  باا اسانس ،شوه. هر ر ز سومم 

چنابن ربوارهاای حاا ی هرراد   هام 2/0 ت هاای ل 

هاا نساات باه ر ز یب وزان ساب یااهش ان ا بای ایاساه

 هاا ، رشاد ان ا بای ایاساهنباز راا شادند. هر ر ز ششام

هررااد نسااات بااه  2/0هر گااا   اسااانس ایااالبت و  

راا   حاد ه های هیگاا پاایبننسهای ین ال   اساگا  

Log CFU/g 83/6 02/0بوه ت>pهاای چنبن گاا  (. هم

یب وزان به رنهای    هواا  با  ل ت های مخ لف اسانس 

 (.p<02/0ها نداهند تاجاز  رشد به ان ا بای ایاسه

 
 ( هرCFU/gرشاد لگااری و  ان ا بای ایاساه هاا ت :4 شدماره جددول

  اساانس هاای نگهاداری شاد  هر گوشت ماه  هواا  با یب اوزان 

 ر ز 6به مدت ، C 1±8°همای 
 

 ر ز ششم ومسر ز  ر ز راا ربوار

C * 5/60 ± 0/02a 3/88 ± 0/01a 2/30±0/00a 

Ch * 5/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

Z  0/52* 5/60 ± 0/02a 3/80 ± 0/1 be 2/15 ± 0/01bd 

Z  2/0 * 5/60 ± 0/02a <5bc 2/02 ± 0/00be 

E  52/0 * 5/60 ± 0/02a 3/05 ± 0/05 bf 6/92 ± 0/00bf 

E  2/0 * 5/60 ± 0/02a <5bc 6/83 ± 0/01bg 

E0/2 + Z 0/2 * 5/60 ± 0/02a 3/83 ± 0/00be 2/60 ± 0/01bh 

CZ  0/52* 5/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CZ  2/0 * 5/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CE  52/0 * 5/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

CE 2/0 * 5/60 ± 0/02a <5bc <5bc 

 

Cمااه  : گا   ین ال تگوشات ،)Ch ،گوشات مااه  هوااا  باا یب اوزان : 

Zهرراد(،  2/0   52/0حا ی اسانس زیا  ت اه : گوشت مE  گوشات مااه :

حاا ی  اه گوشات ما: E+Zهرراد(،  2/0   52/0حا ی اسانس ایالبت و  ت

اا  باا گوشات مااه  هوا: CZهرراد(،  2/0+2/0اسانس زیاا    ایاالبت و  ت

: گوشت ماه  هواا  باا CE هررد(،2/0   52/0یب وزان حا ی اسانس زیا  ت

هررد(، حاا ف  باا یکساان 2/0   52/0یب وزان حا ی اسانس ایالبت و  ت

   .(p<02/0هر ها س ون نشان ههند  راا ت معن  هار م  باشند ت
 

 بحث
هسااات آماااد  ایااان مطالعاااه، ه بااساااا  ن اااای  بااا

یا  حا ی رایباار  به رارباب های ایالبت و    زاسانس

(، هرراد 39/8(، لبواونن تهرراد 35/77سبنئول ت 8   1

 72/56سااابنئول ت 8   1(   هرراااد 76/5آلااااا پبااانن ت
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 16/12(   ساببنن تهررد 1/17(، یومبن آلدهبد تهررد

 ( بوهند.هررد

راین رایبااات ببش  هوکاران،  Huangهر مطالعه 

(، آلااا هرراد 9/53سبنئول ت 8   1اسانس ایالبت و  را 

( هرراد 9/15گاماا رااپن ت   (هرراد 6/11ائوهسوول ت

 8   1 ،هر مطالعاه هیگاایچنبن هم. (19تگزار  نووهند

راین ببش ،هررد 21/50هررد   ب ا پبنن  72/51سبنئول 

. هر (50تبوهنداسانس ایالبت و   رشکبل ههند  رایباات

هر  بااا ر ی اسااانس زیااا  رااورت گاف ااه هااایبارساا 

 2/0انواع  از رایبااات مانناد آلاااپبنن ت، ط  مخ لفمنا

 5/0سااابنئول ت 8   1(، هرراااد 2/0(، لبواااونن تهرراااد

   (هررد 2/59راپبنن ت D(، هررد 13(، ب اپبنن تهررد

. (51تگازار  شاد  اناد( هرراد 6/35یومبن آلدهباد ت 

هاای هیگاای رایبااات موناوراپن  چنابن هر مطالعاههم

شاامل یاومبن یاه  یا  بوه راین رایباات اسانس زببش

، آلاا   (هررد 2/59ت، راپبنن (هررد 32را  52تآلدهبد 

. هر بارسا  هیگاای (55،53تبوهناد( هرراد 51تب ا پبنن 

راین رایبب اساانس  روسط پ  ه    هوکاران نبز ببش

 7/50هررد   آلاا رااپبنن  5/59زیا  را یومبن آلدهبد 

جاوه هر رایبااات مو.  جاوه (56تهررد گزار  یاهند

 هاا رااپنها، سسکوئ ها یه شامل انواع مونوراپناسانس

هارای اثاااات  ،باشااندهااا ماا   مشاا قات ایسااب نه آن

. هر (52،56تباشااندایساابدان  ماا ضاادبای ایای    آن اا 

هاای زیاا    مطالعه حاضا اثاات ضادبای ایای  اساانس

 1 شاوار  ایالبت و  هر شاایط آزمایشاگاه  هر جاد ل

ای اثاا اساانس ایاالبت و  . هر مطالعه  استقابل مشاهد

 هااااای اشایشاااابایل ، سااااوه مونا  علبااااه بااااای ای

آئا ژنز، باسبلو  ساائو ، اسا افبلویویو  ارئاو ، 

  مبکا یویااو  فااال    بااه ر   مبکا هایلوشاان 

هیسااک هیاااوژن بارساا  شااد   نشااان هاه  شااد یااه 

 مبکا یویو  فاال   ، را راین حساسبت به اسانسببش

. هر (57تنا  آئا ژنااز   اشایشاابایل  هاشاا ندسااوه مو

هاای بارس  هیگای اثاا اساانس ایاالبت و  باا باای ای

اشایشاابایل ، سااوه مونا  آئا ژنااز، اساا اپ ویویو  

فکااالبس، یاندیاادا آلابکااانس   آسااتاژیلو  فااال    

، 5/2ها را به راربب باای آن MICنشان هاه  شد   مبزان 

ر مبلاا  لب ااا گاازار  همبکا گااام  8/15   8/6، 6، 6/2

 ضااد بای ایااای  اثاااهیگااای،  ات. هر مطالعاا(58تیاهنااد

اشایشاابایل ،  ،اسااانس زیااا  بااا باساابلو  سااائو 

 اساا افبلویویو  ارئااو    اساا اپ ویویو  فکااالبس 

هر بارساا  حاضااا نبااز اثااا . (56،59تاناادنشااان هاه را 

ضدبای ایای  اسانس با ر ی چهار بای ای من قله از  ذا 

راای شد یاه هر مقایساه باا یب اوزان اثاا یام نشان هاه 

رواند یک  از هالیل آن نوع رهبه یب اوزان یه م  ندهاش 

هاای  باشد یه هر شاایط اسبدی رهبه شد  است. راا ت

ایساابدان    یااه هر مباازان رایباااات، خااوار آن اا 

های محققاان مشااهد  ها هر بارس ضدبای ایای  اسانس

جوه رایبااات م ااا ت هر رواند هر اثا  شوه یه م م 

 چون موقعباتهای  همفای ور یه رحت راثبا ها باشداسانس

جغاافبای ، هما، ماحله رشد گبا ، زماان باهاشات گباا ، 

های محبط    ژن بکا  طوریل  فای ورفای ور زمبن   به

هاای آنالبزینناد    چنبن ناوع هسا گا هم .(6تگبا  باشد

 های گازیا مااروگااف اس ااه  هر ر   های مورهرکنبک

های  را هر مبزان رایبااات مخ لاف هر اناواع نبز راا ت

  .(19تههدها نشان م اسانس

 ماانع  اسا ااه  از رکنولاوژی ،هاای اخبااهر ساال

 باای افزایش قدرت ضادمبکا ب ( Hurdle Technologyت

باا ن    اثا هر ن عوامل سایابا  روام گباه  هایاسانس

 هاایمبکاا ب علباه بندی،های بس هاز فبلماثا مانند اس ااه  

. (30،31تبه گس ا  است مواه ذائ ، ر  مهم زایببواری

نشاان هاه   ،هست آمد  هر این مطالعاهه اسا  ن ای  ب با

رواناد سااب یااهش هاا ما شاد یاه اسا ااه  از اساانس

جوعبت مبکا ب  گوشت ماه  شوه. با افازایش  ل ات 

  ساب  شد  راببشها آناثاات ضد مبکا ب   ،هااسانس

چنابن . همگوشت ماه  شدند یاهش جوعبت مبکا ب 

هاای هررد نسات به سایا  ل ت 2/0اسانس ایالبت و  

ها اثاات ضد بای ایای  به ای هر ماه  نشان هاه. اسانس

با این حال اس ااه  رایبا  از اسانس ایاالبت و    زیاا  
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شاوار   سااب یااهش هرراد( 2/0+2/0ت ل ت های 

 شادیل  بای ای ها نسات به اس ااه  رنهاای اساانس هاا 

هاا   شوار  ان ا بای ایاسه  هر یاهش ل   ،(p<02/0ت

اسا ااه  از هم چنبن (. p<02/0تساماگااها مشاهد  نشد 

هااای رنهاای    یااا هوااا  بااا  ل اتپوشاش یب اوزان بااه

 هاا،بای ای ساب جلوگبای از رشد یل ، هامخ لف اسانس

. ندشاد C 1±8°ها   ساماگااها هر هماای سهان ا بای ایا

اثاات رایباات ژالربن هواا  با یب وزان    مطالعه ایهر 

را نشان هاهناد.  O157:H7اسانس پونه علبه اشایشبایل  

نشاان هاه  شاد یاه باا  ،هر بارس  راورت گاف اه شاد 

هاای مز فبال هاوازی باا گذشت زمان با رعداه باای ای

ژالرابن حا ی های هر نوونه ل   ،ر ی ماه  افز ه  شد

هاای باای ای ، مهار رشدهواا  با یب وزان   اسانس پونه

هر مطالعاه جاوی     .(31تمشااهد  شاد مز فبل هاوازی

هوکاران، اس ااه  از موسبالژ هاناه باه هوااا  باا اساانس 

بندی، سااب هررد به عنوان یک پوشش بس ه 5آ یشن 

 هاایا   باای ایهاها، ان ا بای ایاسهمهار رشد سوه مونا 

شد   نشان هاهناد  مولد اسبد الی بک هر فبله های ماه 

یه این پوشش ساب افزایش مدت زمان نگهداری ماه  

. هر مطالعااه (35تشااوهماا  C 1± 6°ر ز هر همااای  11رااا 

هیگای اس ااه  رایبا  از بسا ه بنادی باا اروسااا رغبباا 

هررد پونه   نوک ساب  5/0شکل یاف ه هواا  با  ل ت 

هاای مااه  هاری هر جوعبت مبکا ب  فبلاهیاهش معن 

ر ز هر  15چنبن مدت زمان نگهداری مااه  راا شد. هم

 . هر مطالعاه حاضاا نباز(33تافزایش یافت C 1± 6°همای 

هاای یب اوزان   یب اوزان حاا ی هر گا  را ر ز ششم، 

هیاد  نشاد.  C 1±8°ها، رشد مبکا ب  هر هماای اسانس

ها به هلبل  جاوه اناواع  از سانساثاات ضد بای ایای  ا

باشد. رایباات مانند رایباات فنول  موجوه هر آن ها م 

سبنئول باه  8  1 از اس ااه  اند یهها نشان هاه هر بارس 

هواااا  لبوااونن   یااا آلاااا پباانن   لبوااونن هارای اثااا 

   جوه یار ایول به هواا  مباسبن،  (36-36تسبناژیس  

نول هارای اثاات آن اگونبس   باا یار ایل به هواا  ائوژ

. (37تی اساات  مخوااا ای بای ایااخااوار ضااد  ر ی

ه با ،های یب وزان اثاات ضد بای ایای  پوششچنبن هم

هااا    ایاانش بااا هاای آمبناا  آنهلبال بااار مثااات گااا  

 ها است یه نهای اارهای آنبون  سطش سلول  بای ایگا  

اه  از اسا اباه عاال   شاوه. هاا ما باعث ماگ باای ای

ها   های حا ی رایباات ضدبای ایای  مانند اسانسفبلم

ماا ر ایان رایبااات را هر  یه باه هلبل اینه ب ،هاعصار 

نسات به زمان  یه این رایباات را به  ،سازند ذا رها م 

  .(30،31تموثاراند ،ینندرنهای  هر  ذا اضافه م 

پ  هش نشانگا این باوه یاه اساانس  این هاییاف ه

ای زیا    ایالبت و  هارای خاربت ضادبای ایای  هر ه

 لا  هر زماان  یاه هر یاک  ،شاایط آزمایشگاه  است

خارابت ضادبای ایای   ،شاوندمدل  ذای  اسا ااه  ما 

ها یاهش م  یابد. از طافا  خارابت ضادبای ایای  آن

سااب  ، ق   با پوشش یب وزان  هواا  شادند ،هااسانس

زل آال به  ی   هر هماای بهاوه  ضعبت مبکا ب  ماه  ق

 روان رایباب ماذیور راباالی همای یخچال  شد یه م 

بندی مناسب هر رنایع رادیل  یک پوشش بس ه عنوانبه

 نووه.  ذای  معاف 
 

 سپاسگزاری
نویسندگان از هوکاری یارمندان آزمایشگا  ین ال 

 ااذای معا ناات  ااذا   هار ی هانشااگا  علااوم پزشااک  

  ارند.یاشان یوال رشکا را ه
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