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  پژوهشی-نوع مقاله: علمی

میکروبی، شیمیایی و  یهایژگیکیتوزان به همراه صمغ دانه ریحان و اسانس گزنه بر و ریتأث بررسی

 تازهبرگر هم یحس

 

 2پیمان آریایی و *1رویا باقری
 

 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی -2و1
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 چکیده

ه ا  متتت ک کیت ن/اصم ص یح ریو اص و اگ ان، برن هن ی ر مان دبار  و          و ض د میرروی ی ظت  ت    یدانیاکس  یخاصیت آنت ریدر این مطالعه تأث

 ۲و  ۱م۵ن ۱در دو/ه  ا  ه ا  متتت  ک کیت ن/اص   رو/ه در یتچ ا  یررگ  ی   دی ی  دین مل  نر ظت   ت    ۱۲کیفی ت هیررب  ر د ی دوره نری  دار    

درص  د ی  ه ص  نرب ترکیر  ی ی  ه   ۱م۵و  ۱ن ۰م۵در دو/ه  ا  درص  د و اگ  ان، برن  ه  ۱م۵و  ۱ن ۰م۵ در دو/ه  ا درص  دن ص  یح دان  ه ریو  اص  

م نرد ار/ی ایی میرروی ی      اهیرربر افروده   دی هیرربره ا  تنلی د  ی ه هی راه تیی ار   اهد  هیررب ر ی دوص نریدارن دهد ی ه ص نرب دوره            

دن مق  ادیر تینیاریینتی  ی اگ  ید  PV   یییایی  اراکس  ید   دد وPTCه  ا  گ  رما دوگ  ت  دن مق  ادیر ی  اکتر TVC مق  ادیر کت  ی ی  اکتر   

 TBA  دن یا/ه  ا  نیتروین  ی ف  رارTVB-N  دن و اگ  ید ب  را آ/ادFFA دد ق  رار برف  تی نت  ایع مطالع  ه ناض  ر نش  اص داد ییش  ترین مق  ادیر

و اگ ان، برن ه گ ر      میررویی و  یییایی در تیی ار   اهد مش اهده   دی اگ تفاده ا/ کیت ن/اص ی ه هی راه ص یح دان ه ریو اص             ها اخص

کل  د    دص رون  د فس  اد اکسیداگ  یننی و میرروی  ی در هیررب  ر    دی کیت  رین مق  ادیر اارامتره  ا  میرروی  ی و    یییایی در د  ن  دوره      

 S11 (C 1%, Nو  S8 (C 1.5%, N 1%, B 1.5%)و  S13 (C 2%, N 1.5%, B 1%) نری  دار  ی  ه ترتی    در تییاره  ا 

1.5%, B 1.5 %)    یییایی و میرروی ی یرخ نردار      ه ا تیی ار ت ا اای اص دوره نری دار  ا/ مو دوده ما ا/   اخص        ۳مش اهده   د و ای ن  

 ییترین تییار تشتیص داده  دی علناصیه S11 تییارها ار/یاا تنگط دییمنرد تأتییارها  نسی  دهییندندی یا تنجه یه نتایعن امتیا/

 

 کتید  وایه ها 

 ییفیتک نهیدروکتنئیدن ماندبار ن موصنالب بن تی 

 

 مقدمه:

گوشتت،یم منتتاهع مبرتتی هتترای   یهتتاگوشتتت و فتتراورده

تتتیم پ پتتروتئ پم ،رهتتیم استت دهای آم نتتو دتتروریم متتواد  

. هستت،ندو دیگتتر متواد م تذی انستا      هتا پ ،تام یمعتدنی و و 

از م استت گوشت،ی   یهتا فترآورده  پیتتر جیت هربرگر یکی از را

یکتتی از حفتتک ف ف تتت و افتتاایگ مانتتدگاری آ    ایتتپ رو 

یتتپ ا. رودیمتتمبر،تتریپ اهتتداع صتتنعت گوشتتت هتتو شتترار  

. استتتمست،عد فستاد م کروهتی و شت ر ایی ستریع      فترآورده  

رطوهتتتت و پتتتروتئ پ هاعتتت  فستتتاد مقتتتدار زیتتتاد  وجتتتود

فتتو شتترایا هتتوازی در حتتا ی شتتودیم کروهتتی گوشتتت متت

فتو هتر دو    شتود یهاع  افس داست و    ی تد و پتروتئ پ مت    

 شتتودیایتتپ پدیتتده ستتب  فتتاهگ ایرنتتی متتواد غتتذایی متت 

(Domingues et al., 2019) .  تتتتافنو  تو  دفننتتتدگا

مخ،لفتی هتا اتوا      یهتا یگوشت،ی از افاودنت   یهتا فرآورده

امتروزه هتو    است،فاده نرودنتد.   یدان افست یم کروهی و آن،ت دد

 ترف بتا   است،فاده از  نتامللو   عتوار   د  ت  نگرانتی از  

 ترف بتا   هتا  آنبتا  نرتود   م جتایگایپ یشت ر ای  ددم کروهی

 متورد  اهیگ ت  یهتا فترآورده  طب عتیم اووصتا    ددم کروهی
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 Efenberger-Szmechty et)گرف،تتو استتت  قتترار توجتتو

al., 2020). 

گ تتاهی استتت دوپایتتوم علفتتیم هتتا   Urtica dioica 1گانتتو

استتت.  Urticaceae هتتای گانتتده م،علتتا هتتو اتتانوادهفتتر 

دامنة ان،شتار گ تاه گانتو در نقتاط مرطتو  ایترا م اووصتا         

هرداشتتت هب،تتریپ زمتتا   در ارتفاعتا  نتتواحی شتترا ی استت.  

هتتای ایتتپ گ تتاه از اردیببشتتت متتاه تتتا   هتتر  یآورو جرتتع

گانتتتو گ تتتاهی استتتت فتتتو اتتتوا   . شتتتبریورماه استتتت

و درمتتانی نر تتر فن،تترل    یدان افستتیآن،تتم دتتدم کروهی

دارد فتو هتو ترف بتتا     دتدا ،با   قنتد اتو  و   فشتاراو  و 

 Kukric et) شتتودیفنتتو ی و فالونود تتد آ  نستتبت داده متت

al., 2012). گ تتاه گانتتو هتتر استتا    دهنتتده  اجتتاا تشتتک

گانتو  . فوت  هرداشتت تنتوع دارنتد     منلقتو رویتگ و   مارتفاع

دارای آگلتتتتوت ن پم استتتت،وفنو م آ کا ود تتتتدهام استتتت،    

فتتتافئ پ استتت دم  فتتتو  پم استتت د فلروکن تتتلم فلروف تتت م

فتتو  پم ه ستت،ام پم استتت د فوماریتتلم استت د فرم تتتلم     

 فامفرولم  س ، پم سروتون پ و اس د سوفس ن ل است.

 Ocimum جتتتتن م Lamiaceae از اتتتتانواده 2ریحتتتتا 

پلتتی  دارای ستتاا،ار ه،تترو  هتتوده وگونتتو  150-50شتتام  

ستتافارید آن تتونی شتتام  گلوفومانتتا م زایتتال  و گلوفتتا      

یتتل ه دروفلود تتتد هتتتا وز    3استتت صتتتره دانتتو ریحتتتا   

ایجتتاد  فتتو در ف لتتو دا ،تتو  استتت 2320مو کتتو ی هتتا ی 

 ل آ  نقتتگ داردرف،تتار شتتبو پالستت،    ویستتکوزی،و هتتا  و 

(Hosseini-Parvar et al., 2010) . ن،تتایج ارادتتو  هتتر استتا

ارگتتانو ی، کی صتتره دانتتو ریحتتا  هتتو    یهتتایژگتتیشتتده و

 ستتتتایر هرشتتتتی هتتتتا م هب،تتتتر از شتتتتد ا تتتتد  تتتت  رق

پک،تت پ و  ه دروفلود تتدها نر تتر فرهوفستتی م، تت  ستتلو ام  

قنتدهای غا ت  صتره دانتو ریحتا  شتام         فاراگ نا  استت. 

راه نتتوزم آا ف،ورون تتلم رامنتتوزم متتانوزم   گلتتوفام استت د گ 

                                                      
1- Stingin Nettle 

2- Ocimum basilicum 

 & Naji-Tabasi) استتتاستت د گلوفورون تتل و گتتا ف،وز  

Razavi 2016). 

 پ ونتد  ف ،توزا  یتل پلتی ستافارید التی م،شتک  از      

(2-amino-deoxy-β-D-1-4) مشتتتتت،ا دی استتتتت، لو  و

 عتت  ف ، پ است فتو دومت پ پلتی ستافارید فتراوا  در طب     

 فتتات ونی طب عتتی هتتا  پتت  از ستتلو ا استتت یتتل ه تتوپل رر 

 یستر  ر ت افست دانی فتو غ  آن،تی  دتدم کروهی و  یهتا یژگیو

استتت فتتو فارهردهتتای زیتتاد در     ریپتتذ یتتو زیستتت تخر

هتتر استتا  تحق قتتا  انجتتام شتتده     صتتنایع غتتذایی دارد. 

در هراهتتر هتتر دو  یاف ،تتوزا  ط تتم دتتدم کروهی گستت،رده 

هتتا گتترم منفتتی و گتترم مهبتتت و هرچنتت پ قتتار    4هتتاف،ری

هتتدع از ایتتپ  (Mahdavi et al., 2018) .نشتا  داده استتت 

 یدان افستتتیملا عتتتو هررستتتی ایتتتر دتتتدم کروهی و آن،تتت 

ف ،تتوزا  هتتو هرتتراه استتان  گانتتو صتتره ریحتتا  هتتر        

طتتی دوره  اووصتت ا  م کروهتتی و شتت ر ایی هربرگتتر   

 روزه در دمای یخچال است. 12نگبداری 

 

 ها:مواد و روش

 تهیه کیتوزان:

از  (KDa 450)ف ،تتتوزا  هتتتا وز  مو کتتتو ی م،وستتتا 

ستت گرا آ تتدریی تب تتو شتتد. محلتتول ف ،تتوزا  از طریتتا     

آستتکوره ل تحتتت   انحتتالل ف ،تتوزا  در محلتتول استت د   

 ,Bingöl et al)درجتتو سلستت و  تب تتو شتتد  80گرمتتای 

2015). 

 

 تهیه و تجزیه اسانس گزنه استخراج اسانس گزنه

گ تتتاه گانتتتو از شبرستتت،ا  نتتتور استتت،ا  مازنتتتدرا  در 

 40در آو   آ هتتتای و هتتتر شتتتد  یآورتاهستتت،ا  جرتتتع

 ست ا  فتامال   آستی  هتا    اشتل شتدند و   درجو سلست و  

3- BSG 

4- Total Viable Count 
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و تبتتدی  هتتو پتتودر شتتدند در ایتتپ تحق تتا از اتتتانول    اتترد

توستتا  یر تتگاستت،فاده شتتد عرتت  استتان   درصتتد  70

گترم هتر     100دس،گاه فلونجر طتر  م کودت  انجتام شتد.     

آ   ،تتر  یلتت م 1000هتتا حتدود   شتتدها  اشتل گانتتو آست  

 3-4ا پ کوکه مخلتتوط شتتدند هتترای متتد   مقلتتر دااتت  هتت

 انجام شد.  یر گساعت عر  اسان 

 لو وستتپتت  از آهگ تتری از استتان  تقل تتر شتتده هتتو    

ستتتو فا  ستتتدی  هتتتدو  آ م درو  م کروت تتتو  استتت،ری  

در  آ  را فتتامال  هتتا پتتاراف ل  هستت،و و در  فتتردهم یآورجرتتع

 وم ن تتومی پوشتتانده و تتتا زمتتا  موتترع در یخچتتال آفویتت  

 Jalali et)درجتتو سلستت و ( نگبتتداری گردیتتد  4)دمتتای 

al., 2015 Kamakar &). 

 

 شناسایی ترکیبات موجود در اسانس

از نرونتتو آمتتاده شتتده استتان  هتتو    ،تتر کرو  م 1اه،تتدا 

 پیتتتردستت،گاه فرومتتاتوگرافی گتتازی تاریتتا شتتد و مناستت 

دمتتتایی ستتت،و  هتتترای جداستتتازی فامتتت   یایتتترهرنامتتتو

هرچنتتت پ درصتتتد متتتد. آترف بتتتا  استتتان  هتتتو دستتتت 

استتان  و زمتتا  هتتازداری هتتر    دهنتتده  ترف بتتا  تشتتک 

ترف تت  محاستتبو گردیتتد. ستتی  استتان  هتتو دستت،گاه گتتاز  

فروماتوگرافی م،و  هتو ط تم نگتار جرمتی تاریتا شتده و       

متد. شناستایی ترف بتا     آط م جرمتی ترف بتا  هتو دستت     

 یهتتام تتاستان  هتتا استت،فاده از زمتتا  هتازداری و هررستتی ط  

آنبتتتا هتتتا  ستتتویجتتتاا استتتان  و مقاجرمتتتی هتتتر یتتتل از ا

 (Valipour et al., 2016)مرجع انجام شد.  یهام ط

 نتتوع گتتازی فرومتتاتوگرافی دستت،گاه از ملا عتتو ایتتپ در

AGILENT7890B هتتو موی نتتو ستت،و  هتتا امریکتتا ستتاات 

 دتتخامت و کتترو  م 251 یداالتت قلتتر مم،تتر 31 طتتول

 دمتتایی. هرنامتتو شتتد استت،فاده م کتترو  15/1 یداالتت ویتت 

 هتو  توقتم  و سلست و  درجتو   51 دمتای  هتا  اه،تدا  در س،و 

 251 تتا  دمتا  افتاایگ  ستی   دمتا  ایتپ  در دق قتو  5/1 مد 

 دق قتو  هتر  سلست و  درجتو   5 سترعت  هتا  سلست و  درجو 

 متد   هتو  سلست و  درجتو   321 تتا  ست،و   دمای افاایگ و

درجتتو  311 تاریتتا اتاقتتل دمتتای. شتتد استت،فاده دق قتتو 11

 هتتا حامتت  گتتاز عنتتوا  هتتو هل تتوم گتتاز از و هتتود سلستت و 

. گردیتتد استت،فاده دق قتتو در  ،تتر م لتتی 8/1 جریتتا  ستترعت

 71 و  ااست  ونی انترکی  هتا  است،فاده  متورد  جرمتی  نگارم ط

 درجتتو 231 یون ااستت و  منبتتع دمتتای و و تتت ا ک،تترو 

 .هود سلس و 

 

 نحوه استخراج صمغ دانه ریحان

 شتتبر آمتت  در علتتاری یتتل واحتتد  دانتتو ریحتتا  از  

هتتای هتترای استت،خراغ صتترهم اه،تتدا دانتتو  اریتتداری شتتد.  

 Razavi et)) ریحتتتا  تر تتتا شتتتده و هتتتر استتتا  روش

al.,2009  8درجتتتو سلستتت و م  70از دمتتتای :pH 20م 

جبتت   65:1دق قو زمتا  ا ستاند  و نستبت آ  هتو دانتوم      

استت،خراغ صتتره استت،فاده شتتد. در مرحلتتو اول استت،خراغم    

هتتو هتتا در نوتتم مقتتدار آ  دیتتون اه  زم ا ستتانده و  دانتتو

 70 یمتتارشتتد  فامتت  در هتتپتتتا م،تتورم قتتو دق 20متتد  

درجتتتو سلستتت و  گذاشتتت،و شتتتد. جداستتتازی صتتتره از  

فننتده  هتا از است،خراغ  های م،ورم هتو وست لو عبتور دانتو    دانو

فتتو موجتت  تراشتت د   یتتو صتتره ستتلم دانتتو شتتد. صتتره 

شتتده و متتاهقی  یآورجداستتازی شتتده در ایتتپ مرحلتتو جرتتع

هتتا در ورفتترد  دانتتووهتتا هتتا غوطتتصتتره ،ستتب ده هتتو دانتتو

و عبتتور داد  از افستت،راف،ور جتتدا    مانتتدهینوتتم آ  هتتاق 

گرف،تو شتده و    هتا یشدند. سی  هتا عبتور از صتافی نااا وت    

درجتتو  55دار هتتا دمتتای ستتاعت در آو  فتتپ 72هتتو متتد  

سلستتت و  قتتترار گرفتتتت تتتتا فتتتامال  آ  از دستتتت داده و 

 یآورشتده در پایتا  فتار جرتع    اشل شتود. صتره اشتل   

 ا  هرقتتی پتتودر شتتد تتتا زمتتا  موتترع در جتتای   و هتتا آستت

 .اشل و انل نگبداری شد

 

 تهیه همبرگر
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 60) ینرونتتو هربرگتتر گوشتت، یستتازهتتو منرتتور آمتتاده 

امال  اتترد و توستتا ،تتر  گوشتتت هتتا   فتت گوشتتت درصتتد(

 60ه شتام :  ،تر  گردیتدم متواد تشتک   دهنتد      13شتراره  

پتودر ستوااریم    درصتد  8پ تازم   درصتد  30 گوشتت   درصد

ادویتتوم هتتو فرمو ستت و  ادتتافو و  درصتتد 1نرتتل  درصتتد 1

 ستی  ار تتر   دق قتو مخلتوط شتدند    15هتا هت  هتو متد      

 10هتتتا قلتتتر فلتتتای در قا تتت  استتت،اندارد  شتتتده آمتتتاده

 .(Jafarpour & Shokri, 2016) گرفت. شک  م،ریسان،

 و  ت رارهتتا هراننتتد ت رارهتتای شتتاهد تب تتو شتتد  ریستتا 

 

و صتتره  هتتای مخ،لتتم ف ،تتوزا م استتان  گانتتو غلرتتت

( هتو فرمو ست و  ادتافو شتد     1دانو ریحا  ملتاها )جتدول   

پالستت، کی  یهتتاو ستتی  ت رارهتتای مخ،لتتم دااتت  هستت،و

در یخچتتال در  یهنتتدهستت،و لپ اتتتیاز جتتن  پلتت دارپیتتز

 یهتتادرجتتو سلستت و  نگبتتداری شتتد و آزمتتو    4دمتتای 

 12 و م9م 6م 3شتتت ر ایی و م کروهتتتی در روزهتتتای صتتتفرم 

 انجام شد.

 ارها  متتتکدرصد ترکی  و نامرذار  تیی -۱جدو  

Table 2: Composition percentage and definition of treatments 

Treatment Chitosan Nettel Basil seed 

 - - - Control شاهد

S01 C 1.5%+N 1%+B 1% 1.5 % 1 % 1 % 

S02 C 1.5%+N 0.5%+B 0.5% 1.5 % 0.5 % 0.5 % 

S03 C 2%+N 1%+B 1.5% 2 % 1 % 1.5 % 

S04 C 1.5%+N 0.5%+B 1.5% 1.5 % 0.5 % 1.5 % 

S05 C 2%+N 1%+B 0.5% 2 % 1 % 0.5 % 

S06 C 1%+N 1%+B 0.5% 1 % 1 % 0.5 % 

S07 C 1%+N 0.5%+B 1% 1 % 0.5 % 1 % 

S08 C 1.5%+N 1.5%+B 1.5% 1.5 % 1.5 % 1.5 % 

S09 C 1%+N 1%+B 1.5% 1 % 1 % 1.5 % 

S10 C 2%+N 0.5%+B 1% 2 % 0.5 % 1 % 

S11 C 1%+N 1.5%+B 1% 1 % 1.5 % 1 % 

S12 C 1.5%+N 1.5%+B 0.5% 1.5 % 1.5 % 0.5 % 

S13 C 2%+N 1.5%+B 1% 2 % 1.5 % 1 % 

 

 :1(TBAتیوباربیتوریک اسید ) یریگاندازه

 یستتتنجروش رنتتت  لو وستتتهتتتو TBAگ تتتری انتتتدازه

گترم از نرونتو ،تر  شتده     م لتی  200صور  گرفت. مقتدار  

ان،قتال یاف،تو ستی      ی،تر   یلت  م 25هربرگر هو یل هتا پ  

از  ،تتر  یلتت م 5. شتتودیهوتانتت  هتتو حجتت  رستتانده متت -1هتتا 

دار وارد شتده و هتو   اشتل در   یهتا مخلوط فتو  هتو  و تو   

)معتترع  شتتودیافتتاوده متت TBAاز معتترع  ،تتر  یلتت م 5آ  

                                                      
1- Thiobarbituric Acid 

2- As 

TBA از  گتترمیلتت م 200حتت  شتتد   لو وستتهتتوTBA  در

هوتانتت  پتت  از ف ل،تتر شتتد  هتتو  -1حتتالل  ،تتر  یلتت م 100

دار در حرتتام آ  هتتا دمتتای در  یهتتا(.  و تتودیتتآیدستتت متت

ستاعت قترار گرف،تو پت       2هتو متد     سلست و  درجو  95

. ستتی  مقتتدار  شتتودیاز آ  در دمتتای محتت ا ستترد متت   

 3نتتتانوم،ر در مقاهتتت  شتتتاهد آ  مقلتتتر   530در  2جتتتذ 

متتتا و   گتتترمیلتتت )م TBA. مقتتتدار شتتتودیاوانتتتده متتت

3- Ab 
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 (1)آ دد تتد در ف لتتوگرم گوشتتت( هتتر استتا  راهلتتو      دی

 .(AOAC, 2019) محاسبو شد

TBA= (As-Ab) × 50/200                             (1)  

 1گیری عدد پراکسیداندازه

اه،تدا است،خراغ ،رهتی هربرگتتر صتور  گرفتت هتو ایتتپ       

 ،تتتر  یلتتت م 150گتتترم از هربرگتتتر در  50ترت تتت  فتتتو 

( در 1هتتتو  2محلتتتول فلروفتتترم و م،تتتانول )هتتتو نستتتبت  

فتتپ حتت  گردیتتد. پتت  از ف ل،راستت و  مخلتتوط    مخلتتوط

محلتتول فلریتتد پ،استت   هتتو آ      ،تتر  یلتت م 50حاصتت م 

دق قتتو  20ادتتافو گردیتتد. هعتتد از دفان،ورگتتذاری هتتو متتد  

 100شتتد و ستتی   یآور( جرتتعتتترپی فتتاز آ تتی )فتتاز پتتا 

هتو   1)هتو نستبت    ریتد فل محلتول م،انول/پ،است     ،تر   یل م

 فلریتد  دفان،ورگتذاری  دوم هتار  هترای  و ادتافو شتد   آ  ( هو1

 دوم هتار  هترای  و ادتافو شتد   آ  ( هتو 1هتو   1)هتو نستبت   

 شتتد. حتتالل پتتای نی جتتدا فتتاز و انجتتام دفان،ورگتتذاری

 تبخ تر  درجتو سلست و    35 دمتای  در یمتار هتپ  لو وست هو

 عتدد  آزمتایگ  آمتده هترای   هتو دستت   روغپ نبایت درو  شد

گرفتت )پو وفتا و هرکتارا م     قترار  است،فاده  متورد  پرافست د 

فستتاد او  تتو ،رهتتی محاستتبو   یر تتگهتترای انتتدازه (.2005

PV  از روشAOCS  هتتو شتتراره(Cd 8-53)  .استت،فاده شتتد

هتتو ایتتپ ترت تت  محلتتول اشتتباع یدیتتد پ،استت   و محلتتول    

گترم روغتپ در یتل     5تب تو شتد.    درصتد  1،س  نشاس،و 

 ،تتر  یلتت م 30شتتد و ستتی   وز  ی،تتر  یلتت م 250ار تتپ 

( هتتو 2هتتو  3محلتتول استت د استت، ل و فلروفتترم )هتتا نستتبت 

آ  ادتتافو شتتد و فتتامال  هتتاه  مخلتتوط گردیدنتتد. ستتی     

اشتباع هتو آ  ادتافو       محلتول یدیتد پ،است    ،تر   یل م 5/0

دق قتتو در تتتاریکی قتترار گرفتتت. هعتتد از اتتروغ از   1شتتد و 

آ  مقلتر ادتافو گردیتد؛ ستی  هتا       ،تر   یلت  م 30تاریکیم 

نرمتتال ت ،تتر شتتد تتتا رنتت  زرد   1/0ت ،تترازول ت وستتو فا  

ناپ تدا شتتد. در هنگتام ت ،تتر فترد  مخلتتوط هتو شتتد  هتت      

                                                      
1- Peroxide Value 

 5/0زده شتتد تتتا یتتد از  یتتو فلروفتترم جتتدا شتتد. ستتی     

معتتترع شناستتتاگر نشاستتت،و ادتتتافو شتتتد و   ،تتتر  یلتتت م

راه ت ،راس و  تا از هت پ رفت،پ رنت  آهتی ادامتو یافتت. هرت       

و  ل داستتت، هتتا نرونتتتوم ت ،راستت و  شتتتاهد )مخلتتوط اس   

فلروفتترم هتتدو  روغتتپ( ن تتا انجتتام شتتد. در نبایتتت عتتدد    

پرافستت د هتتا استت،فاده از فرمتتول زیتتر محاستتبو شتتد و هتتر    

گتترم روغتتپ  1000حستت  م لتتی افتتی وا   پرافستت د در  

 (AOAC, 2019) .ه ا  شد

PV = N(S − B) × 1000/w                        (2)       

 

 2گیددری مجمددوع بازهددای نیتروانددی  ددرار   اندددازه

(TVB-N) 

گتترم افستت د من تتای   2گتترم هربرگتتر را هرتتراه هتتا  10

آ  مقلتتر دااتت  هتتا پ فلتتدال ریخ،تتوم   ،تتر  یلتت م 300و 

هتتو هرتتراه اف،تتا  نرمتتال  یاشتتو ستتی  ،نتتد عتتدد پتترل ش

. ستتی  هتتا پ را هتتو  گتترددی)دتتد فتتم( هتتو آ  ادتتافو متت 

. شتود یآ  حترار  داده مت   دس،گاه وص  فترده و از زیتر هتو   

 25ن تتتام  ی،تتتر  یلتتت م 250دااتتت  یتتتل ار تتتپ متتتایر  

گتترم استت د   2) %2از محلتتول استت د هوریتتل    ،تتر  یلتت م

  ،تتر آ  مقلتتر( هتتو هرتتراه ،نتتد   م لتتی 100هوریتتل در 

 100گتتترم م، تتت  رد در  1/0قلتتتره معتتترع م، تتت  رد ) 

. م، ت  رد در محت ا   شتود ی  ،تر اتتانول( قترار داده مت    م لی

قرمتتا رنتت  و در محتت ا هتتازی زرد رنتت  استتت.    استت دی 

دق قتو از زمتا  جوشتگ متواد      30عر  تقل تر تتا گذشتت    

متایع در   ،تر   یلت  م 125درو  ها پم یا جرتع شتد  حتدود    

. محلتول است د هوریتل هتو محت       اهتد ییار پ مایر ادامتو مت  

شتتد  توستتا هازهتتای ازتتتو فتترار تقل تتر شتتده زرد   ییا تتقل

محلتول توستا است د     . عرت  ت ،راست و  ایتپ   شودیرن  م

فتو است د    اهتد یینرمتال تتا جتایی ادامتو مت      1/0سو فوریل 

هتتو صتتور    TVB-Nهوریتتل دوهتتاره قرمتتا شتتود. مقتتدار    

2- Total Volatile Basic Nitrogen 
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هتتو  3در صتتد گتترم گوشتتت هتتا توجتتو هتتو راهلتتو  گتترمیلتت م

 (AOAC, 2019) دست آمد.

 م تتاا  استت د ستتو فوریل ×  4/1× 100وز  نرونتتو/    ( 3)

 TVB-N= مورفی

 اسیدهای چرب آزادگیری اندازه

 لو وست از ا کت  ات ل تل انهتی شتده هتو        ،تر م لتی  25

 .نرونتو روغتپ ادتافو گردیتد     ،تر   یلت  م 5 سود نرمتال هتو  

قلتتره معتترع  3تتتا  2ستتی  در مراحتت  هعتتدی هتتا فرتتل 

پ تتدایگ رنتت  صتتورتی  ستتود نرمتتال تتتا فنتتول ف،تتا ئ پ هتتا

او ئ تل   و مقدار است دی،و هتر حست  درصتد است د      ت ،ر شد

 .(AOAC, 2019)مشخص گردید  4هر طبا راهلو 

FFA − وز  نرونو روغپ نرما  ،و × 2/28  /

                                (     4)   حج  سود مورفی  

 

 هانمونه میکروبی آنالیز

 ونرونت  از گترم  10 هتام نرونتو  هاف،ریتایی  شترارش  هترای 

 است،ری   شترایا  درمتورد است،فاده در تحق تا را    هربرگتر  

 و مخلتوط  85/0 ستدی   فلریتد  محلتول  ،تر   یلت  م 90 هتا 

 تب تو  موردن تاز  هتای رقتت  آ  م،عاقت   و شتد  هرتوک  

 هتا هتاف،ری  فشتت  هترای  رقتت  هتر  از   ،تر م لی یل گردید.

 گرفتت. شترارش   قترار  است،فاده  پل تت متورد   پتور  روش هتو 

 هتو  آگتار  فانتت  پل تت  محت ا  در فت   هتای هتاف،ری  تعتداد 

 و روز 2 متد   هتو  سلست و   درجتو  37 دماهتای  در ترت ت  

فلنتی  شترارش  هتا  روز 10 متد   هتو  سلست و   درجتو  7

 ترتتامی گرفتتت. انجتتام پل تتت روی هتتر موجتتود هتتای

 گردیتتد گتتاارش log CFU/g صتتور  هتتو هتتاشتترارش
(Ojagh et al., 2010). 

 

 ارزیابی حسی

هتو   ت رتار  هتر  از حستی  ارزیتاهی  آزمتو   انجتام  هو منرور

 Beckersفتتپستتر  دستت،گاه از هتتا استت،فاده یکستتا  طتتور

 را یتتای،ا  تتا و روغتتپ متتایع مخوتتو  ستتر  فردنتتی هبتتار ا 

 5 درجتتو سلستت و  هتتو متتد  170دمتتای  در دمتتای در

 قترار  ارزیتا  گتروه   اا، تار  در و ستر  گردیدنتد   دق قتو 

 ن رتو  گتروه ارزیتا   یتل   از است،فاده  ها حسی گرفت. آزمو 

 افتراد  ایتپ  .گردیتد  انجتام  نفتر  15از  م،شتک   آموزش دیتده 

 و هافتتم رنت    هتوم  طعت م  ارزیتاهی  از پت   را اتود  نرترا  

هتر   از قبت   فتو  ییهتا پرسشتنامو  روی ت رتار  هتر  یفلرشیپذ

تب تتو شتتده هتتودم   ام، تتازی 5 هتتدون ل مق تتا  استتا 

و  1تتتا  5هتتو ترت تت  از ام، تتاز  ان،قتتال دادنتتد. ام، تتاز حستتی

هتتود  دصتتور  عتتا یم اتتو م م،وستتام هتتد و ا لتتی هتت  هتتو

(Jafarpour & Shokri, 2016). 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

 و آ  هتود   هتو نرمتال   توجتو  هتا  هتام داده تحل ت   ویت تجا

آنتتا  ا واریتتان   روش از استت،فاده هتتا واریتتان م هرگنتتی

 آزمتو   از هتا داده م تانگ پ  ست،فاده شتد. هترای مقایستو    ا

 استت،فاده شتتد. ترتتام درصتتد 5 اح،رتتال ستتلم در دانکتتپ

و  شتد  گتاارش  ار ت معانحتراع  ±م تانگ پ  صتور  هتو  هتا داده

 SPSS افتاار نترم  از پتذیرفت.  صتور   تکترار  3 در هتا یاهیارز

 هترای  Excelافتاار  از نترم  هتا و داده آنتا  ا  رایهت  18نستخو  

 گردید. اس،فاده نرودارها رس 

 

 نتایج و بحث:

گانتتو  استتان ترف بتتا  شناستتایی شتتده در  پیتتترمبتت  

م هتتو هرتتراه مقتتدار و زمتتا  هتتازداری هتترای هتتر 2در جتتدول 

تتتریپ ترف بتتا   اصتتلینشتتا  داده شتتده  استتت.    تت ترف

گانتتو شتتام  ف ،تتولم   استتان شناستتایی شتتده موجتتود در  

ستتل نپ  -ستت رپ و ه،تتا -Pتتترپ نپم  -  رتتونپم گامتتا -آ فتتا

و مبتتار فراینتتدهای افس داستت و  جلتتوگ ری هودنتتد فتتو در 

هرچنت پ در ملا عتا  صتور  گرف،تو فعا  تت دتد        مؤیرند

 ,.Niknejad et al). انتتددادهنشتتا   از اتتودم کروهتتی 

2016) 
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 نهبر اگان،ترکیراب اصتی  لاگایی  ده منجند در   ۲جدو  

Table 2: Identified components in the essential oils of the Stingin Nettle extracted 
 ردیک

No. 
 نام ترکیراب

Name of component 

 یا/دار  دقیقهد/ماص 

Retention time (min) 
 مقدار ترکیراب  درصدد

Component amount (%) 

1 Phytol 25.73 27.34 
2   α- Limonene 13.48 19.73 
3 γ- Terpinen 15.45 17.21 
4 ρ- Cumene 14.35 16.41 
5 β- Selinene 29.49 5.13 
6 2-Propylphenol 38.16 2.6 
7 β-Pinene 9.47 1.97 
8 5- Hydroxyindole 36.49 1.78 
9 α- Selinene 29.60 0.96 
10 β-Myrcene 10.57 0.89 
11 Carvacrol 25.88 0.42 
12 Phenol 36.62 0.25 
13 Camphene 22.23 0.13 
14 Menthal-5,8 triene 22.83 0.09 
15 Thymol 25.24 0.07 

Total   94.98 

 

 1تغییرات عدد پراکسید

دهنتتده م تتاا  افس داستت و    نشتتا عتتدد پرافستت د  

 یر تتگگوشتتت استتت و مقتتادیر فلتتی پرافستت دها را انتتدازه  

در  PV ت   تتترا  .(Khan et al., 2017) فنتتتدیمتتت

روزه  12ت رارهتتای مخ،لتتم هربرگتتر طتتی دوره نگبتتداری  

ن،تایج هتو دستت     .رادتو شتده استت   ا 3در یخچالم در جدول 

آمده از آزمتو  عتدد پرافست د در ملا عتو حادتر نشتا  داد       

ها افتاایگ زمتا  مقتادیر عتدد پرافست د در ترتامی ت رارهتا        

 در پرافستت د عتتدد (. افتتاایگP<05/0افتتاایگ یافتتت )

 افتاایگ  هتا  یتاف،پ افس داست و    شتد   از ناشتی  زما  طول

یج آنتا  ا آمتاری   است. هتا توجتو هتو ن،تا     نگبداری زما  مد 

در ت رتتتار شتتتاهد مشتتتاهده شتتتد.  PVه شتتت،ریپ مقتتتادیر 

در ت رارهتتتای حتتتاوی نگبدارنتتتده  PV داریفتتتاهگ معنتتت

 افست دانی ف ،توزا   هتای طب عتی هتو علتت ااصت ت آن،تی      

                                                      
1- PV 

. ;Khan et al., 2017) (Bingöl et al., 2015استتتت 

هرچنتت پ استتان  گانتتو هتتو علتتت دارا هتتود  ترف بتتا       

تتترپ نپ  -  رتتونپ و گامتتا  -آ فتتاف ،تتولم  فنتتو ی نر تتر 

ستتی انجتتام شتتده در  )ترف بتتا  نتتامبرده در آزمتتو  جتتی  

 مستئول  گانتو  در تحق تا حادترم ن تا شناستایی شتدند(م     

 راهلتو  وجتود  هتا  هتوده و  عوتاره  افست دانی آن،ی هایفعا  ت

افست دانیم  آن،تی  ااصت ت  و فنتو ی  ترف بتا   هت پ  مهبتت 

داد  یتتل توانتتایی شکستت،پ رادیکا بتتای آزادم هتتو وستت لو   

 عوتاره گانتو   غلرتت  افتاایگ  اتت  ه تدروک  را دارا استت   

 Ouer etشتد )  پرافست د  عتدد  شتد  افتاایگ   فنتدتر  سب 

al., 2019) ه دروفلوی تتدی متتانع از نفتتو      یهتتا . صتتره

و  (Jiang et al., 2013) شتود یافست ژ  هتو درو  هافتت مت    

 و هتتا،رهتتی او  تتو افس داستت و  ستترعت در ن، جتتو از

. شتود یمت  فاست،و  دها دروپروافست  ه تشتک    آ  م،عاقت  

mailto:bagheriroya@yahoo.com
http://doi/
http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0
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ترف   ایپ ستو نگبدارنتده هتا هت  ستب  افتاایگ ااصت ت        

 PVشتتتده و در نبایتتتت ستتتب  فتتتاهگ  یدان افستتتیآن،تتت

هتتا افتتاایگ غلرتتت ن،تتایج هب،تتری    هرچنتت پ  .شتتودیمتت

ستتایر محققتت پ ن تتا گتتاارش نرودنتتدم هتتا     مشتتاهده شتتد 

آنبتا ن تا افتاایگ     یدان افست یافاایگ غلرتتم ااصت ت آن،ت   

. در  ;Jalali et al., 2016) (Burt et al., 2004 هتتداییمتت

پتت  از آ م  S08در ت رتتار  PVمجرتتوع فر،تتریپ مقتتادیر  

 مشاهده شد. S13در ت رار 

 

 

 (meq/kg)غییراب در میراص اراکسید در مدب /ماص نریدار  ت   ۳جدو  
Table 3. Changes in peroxide value (meq/kg) during storag (C: Chitosan, N: nettle extract, B: basil seed gum) 

 تیمار
Treatment 

 مدت نگهداری )روز(
Storage period (days) 

 0 3 6 9 12 

 Ea0.06±  1.78 Da0.03±  3.25 Ca0.02±  5.16 Ba0.15±  7.04 Aa0.41±  8.18 (Control) شاهد

S01 Ea0.04±  1.70 Dc0.01±  2.24 Cgh0.02±  3.00 Bc0.31±  4.80 Aef0.03±  5.57 

S02 Ea0.04±  1.68 Da0.03±  2.67 Cb0.02±  3.97 Bb0.08±  5.40 Ab0.02±  7.00 

S03 Ea0.03±  1.69 Dab0.01±  2.59 Cc0.03±  3.76 Bc0.02±  5.00 Ac0.03±  6.65 

S04 Ea0.06±  1.73 De0.03±  2.02 Ce0.01±  3.15 Bde0.02±  4.44 Ad0.04±  5.96 

S05 Ea0.06±  1.71 De0.01±  2.03 Cef0.01±  3.14 Bb0.01±  4.34 Ade0.03±  5.74 

S06 Ea0.04±  1.69 De0.06±  2.05 Cfg0.05±  3.07 Bde0.05±  4.38 Ad0.05±  5.89 

S07 Ea0.02±  1.69 Dab0.04 2.61± Cb0.07±  4.06 Bb0.04±  5.46 Abc0.05±  6.82 

S08 Ea0.04±  1.70 Dab0.02±  2.10 Ci0.02±  2.86 Bg0.04±  3.66 Ah0.07±  4.49 

S09 Ea0.05±  1.70 Dcde0.08±  2.17 Chi0.04±  2.91 Bd0.02±  4.57 Af0.01±  5.34 

S10 Ea0.06±  1.69 Db0.01±  2.54 Cd0.08±  3.51 Bb0.03±  5.33 Ac0.04±  6.57 

S11 Ea0.04±  1.7 Dcde0.01 ± 2.1 Cj0.08±  2.72 Bef0.03±  4.03 Ag0.08±  4.93 

S12 Ea0.05±  1.72 Dcd0.11±  2.19 Chi0.11±  2.91 Bb0.01±  4.22 Ag0.07±  5.06 

S13 Ea0.04±  1.76 Dde0.03±  2.07 Cij0.04±  2.81 Bf0.04±  3.95 Ag0.03±  4.89 

 

 

 ی گوشتت،ی هتترایهتتافتترآوردهم تتاا  مجتتاز پرافستت د در 

 .((Jalali et al, 2016است  5مورع انسانی 

 

 تغییرات عدد تیوباربیوتیک اسید

م شتتتااص افس داستتت و  (TBA) ت وهاره وت تتتل استتت د

،رهتتی استتت فتتو م تتاا  محوتتو   یانویتتو افس داستت و    

 1د ت آ دهیدهتر استا  مح،توی متا و      ویتژه آ ده تدها را  هتو 

توستتتا ه دروپرافستتت دهایی   MDA. دهتتتدیمتتت نشتتتا 

فتتو حاصتت  وافتتنگ او  تتو استت دهای    شتتودیتشتتک   متت

. (Ouerfelli et al., 2019) هاشتتندی،تتر  هتتا افستت ژ  متت

( نشتتا  داد هتتا 4)جتتدول  TBAن،تتایج مرهتتوط هتتو ت   تترا  

                                                      
1- MDA 

در ترتتامی ت رارهتتا افتتاایگ   TBAافتتاایگ زمتتا  مقتتادیر  

ت رارهتتتا در طتتتول دوره را  TBAیافتتتت. افتتتاایگ م تتتاا  

تتوا  هتو اتاطر افس داست و  ،رهتی و تو  تد ترف بتا         می

 ,.Munekata et al) فتترار در حرتتور افستت ژ  دانستتت  

هتتا توجتتو هتتو ن،تتایج آنتتا  ا آمتتاری در افهتتر روزهتتا    .(2020

در ت رتتار شتتاهد مشتتاهده شتتد. هتتر  TBAه شتت،ریپ مقتتادیر 

م ا تتستتی هتتو دستتت آمتتده در تحق  استتا  آزمتتو  جتتی  

ص گردیتتد فتتو استتان  گانتتو هتتا داشتت،پ ترف بتتا    مشتتخ

تترپ نپ و ست رپ   -  رتونپم گامتا  -فنو ی نر تر ف ،تولم آ فتا   

ستل نپ و پروپ ت  فنتول     -هرچتو  ه،تا   تتر و ترف با  جادی
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هتتا توانستت،و استتت در فتتاهگ و مبتتار افس داستت و  ،رهتتی 

رادیکتال   توانتد یایتپ ترف بتا  مت    مهبت داشت،و هاشتد   ر تیی

 نتتدیآهتتپ را ،التتتو نرا  یهتتاو یتتآزاد را مبتتار نرتتوده و  

(Fernandes et al., 2016)   ایتتتپ ایتتتر در ترف تتت  هتتتا

. استت،فاده  اهتتدییف ،تتوزا  و صتتره ریحتتا  افتتاایگ متت    

ازف ،تتوزا  و صتتره ریحتتا  هتتو هرتتراه ترف بتتا  دارای      

 یهتتاو دتتدم کروهی درفتترآورده یدان افستتیااصتت ت آن،تت

گتاارش  هتدیپ صتور    گوشت،ی توستا ستایر محققت پ ن تا      

فتار هترد  ایتپ دو نگبدارنتده هتو هرتراه       هتو  فتو  ستت شده ا

در  TBAگ تتاهی ستتب  فتتاهگ مقتتادیر عتتدد  یهتتااستتان 

 ,Kazaei & Khan) شتتودیگوشتت،ی متت  یهتتافتترآورده

2017; Valipour et al., 2016; Ojagh et al., 2010) 

تتتا ان،بتتای دوره نگبتتداری از    S11و  S13م S08ت رارهتتای 

 محدوده مجاز هراوردار هود.

گتترم متتا و  دی  م لتتی 2 طتتور فلتتی م تتاا   هتتو 

آ ده د/گرم گوشتت هتو عنتوا  محتدودیت موترع در نرتر       

و آ  زمتتانی استتت فتتو هتتوی فستتاد در    شتتودیگرف،تتو متت 

 .((Jalali et al, 2016گوشت قاه  فشم اواهد هود

 

 

 دMDA/kgمدب /ماص نریدار      تغییراب در میراص تینیارییتنریی اگید در 4جدو  

Table 4. Changes in thiobarbituric acid (MDA/kg) of different treatment during storage (C: Chitosan, N: nettle extract, B: 

basil seed gum)  

 تییار
Treatment 

 مدب نریدار   رو/د
Storage period (days) 

 0 3 6 9 12 

 Ea0.01±  0.57 Da0.03±  1.58 Ca0.04±  2.90 Ba0.06±  3.60 Aa0.07±  4.94 (Control) شاهد

S01 Ea0.04±  0.60 Dcd0.02±  1.02 Cf0.06±  1.49 Bf0.02±  1.91 Af0.05±  2.47 

S02 Ea0.05±  0.56 Dfg0.04±  0.81 Ce0.03±  1.58 Be0.02±  2.34 Ae0.08±  3.29 

S03 Ea0.01±  0.59 Dcd0.01±  0.99 Cc0.04±  1.79 Bc0.04±  2.98 Abc0.18±  3.42 

S04 Ea0.05±  0.58 Dd0.03±  0.97 Cd0.02±  1.69 Bd0.04±  2.92 Ac0.03±  3.80 

S05 Ea0.06±  0.59 Dde0.02±  0.94 Cef0.04±  1.57 Bef0.05±  2.59 Ad0.05±  3.60 

S06 Ea0.04±  0.60 De0.06±  0.97 Ce0.05±  1.60 Be0.05±  2.63 Ad0.05±  3.67 

S07 Ea0.06±  0.57 
1.25±  

Db0.05 
Cb0.03±  2.01 Bb0.04±  3.02 Ab0.23±  3.82 

S08 Ea0.06±  0.55 Dg0.05±  0.75 Ci0.02±  0.97 Bi0.04±  1.32 Ah0.05±  1.75 

S09 Ea0.04±  0.56 Def0.02±  0.89 Cg0.05±  1.27 Bg0.02±  1.89 Af0.05±  2.36 

S10 Ea0.01±  0.60 Dc0.08±  1.07 Cb0.08±  1.95 Bb0.03±  3.01 Ab0.06±  3.94 

S11 Ea0.05±  0.58 Def0.01±  0.86 Ch0.02±  1.11 Bh0.04±  1.67 Ag0.05±  1.98 

S12 Ea0.04±  0.59 Def0.04±  0.88 Cg0.03±  1.23 Bg0.01±  1.90 Af0.06±  2.25 

S13 Ea0.03±  0.56 Dfg0.02±  0.82 Chi0.04±  1.04 Bhi0.05±  1.60 Ag0.06±  1.94 

.< 0.05) pers in the same column, represents significant difference ( Different small lett a,b,c 

.< 0.05) pDifferent small letters in the same row, represents significant difference ( A, B,C 

 

 

 1تغییرات اسید چرب آزاد

 یتا  و آنایرتی  فستاد  جتو  درن، آزاد ،تر   است دهای 

 یهتتا. اگر،تتو گتتاارششتتوندیمتت ایجتتاد ،رهتتی م کروهتتی

آزاد را هتو عنتوا  عامت  مست،ق   افتت       ،تر   موجود است د 

                                                      
1- Free fatty acid 

انتتدم امتتا افتتاایگ مقتتادیر آ  هاعتت    ف ف تتت ه تتا  نکتترده 

 2افس داستتت و  ،رهتتتیم ایجتتتاد طعتتت  نتتتامللو افتتتاایگ 

یجتتتاد ت   تتترا  هتتتاف،ی و در نبایتتتت فتتتاهگ ف ف تتتت   ا

  .(Ouerfelli et al., 2019) شودیمحوول م

2- Off-flavor 
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( 5هتتا افتتاایگ زمتتا  مقتتادیر استت د ،تتر  آزاد )جتتدول  

در ترتتامی ت رارهتتا افتتاایگ یافتتت. ایتتپ افتتاایگم نشتتا      

دهنتتتتتده افس داستتتتت و  ه تتتتتدرو  ، کی ،رهتتتتتی در  

 هتای آنتای   عرت  گوش،ی هستت فتو ناشتی از     یهافرآورده

 Valipour et)استت   هتا ،رهتی  روی هتر  فننتده  ه تدرو  ا 

al., 2016)  هتتا توجتتو هتتو ن،تتایج آنتتا  ا آمتتاری در ترتتامی . 

 روزهتتا ه شتت،ریپ مقتتادیر استت د ،تتر  آزاد در ت رتتار شتتاهد

 مشاهده شد. 

دار در مقتتادیر استت دهای ،تتر   وجتتود تفتتاو  معنتتی 

ت رتتار شتتده  یهتتانرونتتو شتتاهد نستتبت هتتو نرونتتو آزاد در 

در فتتاهگ رونتتد فستتاد   هتتادا  افستتیآن،تت ر ه تتانگر تتتیی 

  هتتود  م تتاا  استت دهای ،تتر   استتت. فتت ه تتدرو  ، کی

آزاد در ت رارهتتای حتتاوی نگبدارنتتده نستتبت هتتو شتتاهد را   

هتتو د  تت  مرانعتتت از نفتتو  افستت ژ  دانستتت و    تتتوا یمتت

ن  عتتالوه هتتر ترف بتتا  فنتتو ی موجتتود در استتا  هرچنتت پ

از تجرتتع  تواننتتدیآزاد متت یهتتاکتتالیمبتتار مستت،ق   راد 

سوپرافستتتت د و رادیکتتتتال آزاد ه دروفستتتتی از طریتتتتا  

جلتتوگ ری  1مرانعتتت از فعا  تتت آنتتای  افستت داز گتتران، پ   

فننتد. ایتپ آنتای  طتی فرآینتد تو  تد است داوریلم هازهتتای        

آزاد  یهتتتاکتتتالیآ تتتی پتتتوریپ را هتتتو سوپرافستتت د و راد 

 (Munekata et al., 2020). دهدیه دروفسی ت   ر م

 

درصد اسید اولئیک()غییرات در میزان اسیدهای چرب آزاد در مدت زمان نگهداری تد  5جدول   
Table 5. Changes in Free fatty acid (% oleic acid) of different treatment during storage (C: Chitosan, N: nettle extract, B: 

basil seed gum) 
 تییار

Treatment 

 مدب نریدار   رو/د
Storage period (days) 

 0 3 6 9 12 

 Ea0.01±  0.40 Da0.02±  1.05 Ca0.04±  2.11 Ba0.08±  3.89 Aa0.16±  4.73 (Control) شاهد

S01 Ea0.05±  0.41 Dd0.02±  0.78 Cf0.02±  1.24 Be0.06±  2.05 Af0.04±  2.48 

S02 Ea0.02±  0.40 Db0.01±  0.93 Cb0.07±  1.83 Bb0.06±  2.34 Ab0.04±  3.29 

S03 Ea0.04±  0.41 Dc0.01±  0.83 Cd0.04±  1.43 Bd0.05±  2.36 Acd0.05±  3.08 

S04 Ea0.00±  0.44 Dc0.03±  0.82 Cd0.02±  1.42 Bd0.03±  2.33 Acd0.01±  3.10 

S05 Ea0.05±  0.40 Dd0.02±  0.77 Cef0.01±  1.28 Be0.06±  2.07 Ae0.06±  2.85 

S06 Ea0.01±  0.42 Dc0.04±  0.84 Cde0.04±  1.36 Bd0.04±  2.31 Ade0.04±  2.99 

S07 Ea0.06±  0.43 
0.85± 

Dc0.05  
Cc0.03±  1.53 Bc0.04±  2.52 Ac0.23±  3.21 

S08 Ea0.07±  0.42 
0.61± 

Dh0.01  
Ci0.04±  0.93 Bi0.05±  1.62 Ai0.05±  1.76 

S09 Ea0.00±  0.40 Dde0.01±  0.74 Cg0.06±  1.15 Bef0.04±  2.03 Aef0.09±  2.39 

S10 Ea0.03±  0.44 Dc0.01±  0.85 Cc0.04±  1.52 Bd0.05±  2.41 Ac0.06±  3.18 

S11 Ea0.01±  0.48 Dfg0.01±  0.67 Ch0.04±  1.05 Bg0.04±  1.90 Agh0.06±  2.14 

S12 Ea0.03±  0.47 Def0.03±  0.71 Ch0.05±  1.07 Bfg0.01±  1.94 Afg0.06±  2.26 

S13 Ea0.04±  0.46 Dg0.03±  0.66 Chi0.02±  0.97 Bh0.01±  1.77 Ah0.03±  2.10 

.< 0.05) psignificant difference (ers in the same column, represents  Different small lett a,b,c 

.< 0.05) pDifferent small letters in the same row, represents significant difference ( A, B,C 
 

 

 طی مدت نگهداری 2مقادیر بازهای نیتروانی  رار

                                                      
1- Xanthin oxidase 

TVB-N   و آنایرتتتی  ییایتتتعرتتتدتا  هتتتا تجایتتتو هاف،ر

و ترف بتتا  ن ،روکنتتی غ رپروتئ نتتی گوشتتت    هتتاپ پتتروتئ

2- TVB-N 



یییمیررویی  هایژبیکیتن/اص یه هیراه صیح دانه ریواص و اگان، برنه یر و ریتأث یررگی  

85 
 

یتتل اصتتلال  فلتتی استتت فتتو   .TVB-N شتتودیتو  تتد متت

تتتری م، تت  آمتت پ ناشتتی از فستتاد     یر تتگشتتام  انتتدازه 

 لو وستتتهاف،ریتتتاییم دی م، تتت  آمتتت پ تو  دشتتتده هتتتو   

هتتای اتو  ، تتل طتتی نگبتتداریم آمون تتا  ناشتتی از   آنتتای 

نوفلئوت تتدی و  یهتتات تتفاتاهو آم نواستت دها و  یتتیزداپ آمتت

دیگتتر ترف بتتا  هتتازی فتترار ن ،روکنتتی متترتبا هتتا فستتاد     

هتا افتاایگ زمتتا م    (Valipour et al., 2016) غتذایی استت  

( در ترتتتامی 6مقتتادیر هازهتتای ن ،روکنتتتی فتترار )جتتدول     

نشتتا   TVB-Nت رارهتتا افتتاایگ یافتتت. افتتاایگ م تتاا     

 هتو  استت  دهنتده م تاا  فستاد گوشتت استت فتو مرکتپ       

 انباشت،و شتد  ترف بتا  غ تر پروتئ نتیم فراینتدهای       د   

 آزادم آم نتو  است دهای  یتی زداپ آمت  نر تر  مخ،لتم  آنایرتی 

 هاشتتد هتتاپ آمتت افس داستت و  و نوفلئوت تتدها تجایتتو

(Shahbazi et al., 2018)  هتتا توجتتو هتتو ن،تتایجم در ترتتامی

روزهتتا ه شتت،ریپ مقتتادیر هازهتتای ن ،روکنتتی فتترار در ت رتتار  

شتد. هتا افتاایگ غلرتت نگبدارنتدهم مقتادیر        هشاهد مشتاهد 

هازهتتای ن ،روکنتتی فتترار فتتاهگ یافتتت. فر،تتر هتتود  م تتاا  

هازهتتتای ازتتتتو فتتترار در ت رارهتتتای حتتتاوی نگبدارنتتتده را 

تتتوا  هتتو د  تت  فتتاهگ جرع تتت هتتاف،ری ت رارهتتای   متتی

هتتا در جتتدا متتذفور و فتتاهگ توانتتایی افسایشتتی هتتاف،ری  

رفترار در هربرگتر   از ترف بتا  ن ،روکنتی غ    هتا پ فرد  آمت 

نستتبت داد. هتتا افتتاایگ غلرتتت استتان  هتتو د  تت  افتتاایگ  

ترف با  ف ،تول ایتر دتد هاف،ریتایی آ  ن تا افتاایگ یاف،توم        

هتتو هرتت پ د  تت  در ت رتتاری فتتو حتتاوی غلرتتت ه شتت،ر    

 Burtاستتان  هتتوده م تتاا  هازهتتای ن ،روکنتتی فر،تتر هتتود  

2004) ; (Kang et al., 2018  .شتتت ر ایی  ستتتاا،ار

 ایرگتذار  هتا آ  دتدم کروهی  مکان ست   هتر  فنتو ی  ترف بتا  

 ترف بتا  فنتو ی   در موجتود  ه دروفست    هتای گروه و هوده

 و هتتااستتان  دتتدم کروهی ااصتت ت در مبرتتی ایتتر

 فنو  تل  ه دروفستی  گتروه  دارد. وجتود  گ تاهی  هایعواره

 هتو آستانی   ه،واننتد  ایتپ ترف بتا    فتو  است شده هاع  فعال

 تشتک    ه تدروکنی  هانتد  هتام آنتای   فعتال  هتای جایگتاه  هتا 

دار مقتتدار دهنتتد صتتره دانتتو ریحتتا  هاعتت  فتتاهگ معنتتی 

هتتای هربرگتتر شتتد. تحق قتتا  هازهتتای ازتتتو فتترار در نرونتتو

نشا  داده فتو ترف بتا  فنتو ی موجتود در ایتپ صترهم هتر        

هتتتای عامتتت  فستتتاد هتتتا و هخوتتتو  هتتتاف،ریم کتتترو 

تتتتتا  S12و  S11م S13 ت رارهتتتتای هستتتت،ند. رگتتتتذار تیی

 هراتتوردار هتتود. نگبتتداری از محتتدوده مجتتاز  دورهان،بتتای 

ازتتتو فتترار در گوشتتت و  یمللتتو  مجرتتوع هازهتتا محتتدوده

گتترم گوشتتت   100گتترم در م لتتی 25آ   یهتتافتترآورده

 (Kazaei et al., 2017) .گاارش شده است

 

 دmg/ 100g در مدب /ماص نریدار   TVB-Nغییراب در میراص ت   6جدو  

Table 6. Changes in total volatile basic nitrogen (mg/ 100g) of different treatment during storage (C: Chitosan, N: nettle 

extract, B: basil seed gum) 

 تییار
Treatment 

 مدب نریدار   رو/د
Storage period (days) 

 0 3 6 9 12 

 Ea0.35±  11.20 Da2.28±  18.29 Ca0.13±  25.91 Ba2.50±  35.40 Aa2.76±  47.65 (Control) شاهد

S01 Ea0.71±  10.78 Dd0.08±  12.93 Cef0.33±  15.22 Bfgh0.15±  22.10 Afg1.04±  24.49 

S02 Ea0.90±  10.93 Db0.96±  16.33 Cb0.71±  22.06 Bb1.71±  29.44 Ab1.56±  36.77 

S03 Ea0.22±  10.54 Dcde0.01±  13.45 Cd1.57±  18.45 Bde0.85±  25.16 Ade1.35±  29.61 

S04 Ea0.82±  10.94 Def0.77±  13.00 Ce0.69±  15.94 Bdef0.78±  24.44 Ae0.94±  30.01 

S05 Ea0.06±  11.20 Def0.78±  13.00 Cef0.95±  15.22 Befg0.88±  22.50 Af0.71±  25.48 

S06 Ea0.36±  10.93 Def0.39±  12.84 Ce0.71±  16.28 Bdef0.93±  24.33 Ae2.02±  28.22 

S07 Ea0.81±  11.06 Dc0.62 14.89± Cc1.61±  17.81 Bc1.57±  27.78 Ac1.57±  33.34 

S08 Ea0.47±  11.04 Df0.20 12.21± Cg0.78±  14.34 Bi0.95±  17.46 Ai0.57±  19.38 
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S09 Ea0.62 11.03± Def0.23±  12.82 Cf0.33±  15.11 Bgh0.71±  20.49 Afg0.55±  24.37 

S10 Ea0.39±  11.06 Dcd0.55±  13.72 Ccd1.25±  17.99 Bcd1.00±  26.05 Ad0.76±  32.41 

S11 Ea0.01±  11.20 Def0.01±  12.21 Cfg0.04±  14.91 Bh±0.51 18.27 Agh0.34±  20.09 

S12 Ea0.28±  11.17 Def0.22±  11.97 Cfg0.86±  14.87 Bgh0.46±  18.88 Agh0.24±  20.99 

S13 Ea0.00±  10.55 Def0.32±  12.01 Cg0.80±  14.33 Bi0.74±  17.93 Ahi0.81±  19.17 
a,b,c Different small letters in the same column, represents significant difference (p < 0.05). 

A, B,C Different small letters in the same row, represents significant difference (p < 0.05). 
 

 میکروبی همبرگربررسی تغییرات 

 یمع تتاری هتترای پتت  هتتاستت  کروارگان شتترارش فلتتی م

 هتترد  هتتو ف ف تتت هبداشتت،ی یتتل محوتتول استتت فتتو غ تتر

. هتتا افتتاایگ فنتد یحوتتول را ه تا  متت قاهت  موتترع هتود  م  

ا ( در ترتامی ت رارهت  1aزما  مقتادیر هتاف،ری فت  )نرتودار     

 پیشتت،ر (. هتتا توجتتو هتتو ن،تتایج ه P<05/0افتتاایگ یافتتت )

هتتا مرهتوط هتتو ت رتتار  مقتادیر هتتاف،ری فت  در ترتتامی زمتا    

شتتاهد هتتود در واقتتع افتتاود  ف ،تتوزا  و صتتره ریحتتا  هتتو  

یتپ   ت  شتد فتو ا   هتای ماوف هربرگر ستب  فتاهگ هتاف،ری   

ف ،توزا  و صتره ریحتا  در فتاهگ هتار       دهتد یامر نشا  م

 ,.Chidanandaiah et alد دار یفتت  هتتاف،ری نقتتگ متتؤیر

2009) Niknejad et al., 2015;).   هراتتتی از ملا عتتتا

نشتتتا  دادنتتتد افتتتاود  ف ،تتتوزا  و صتتتره ریحتتتا  هتتتو  

گوشت،ی ستب  فتاهگ مقتادیر هتاف،ری فلتی        یهتا فرآورده

 ;Khazaei et al., 2017; Khan et al., 2017)شتود یمت 

Sayas-Barbera et al., 2018) . 

گتتاارش نرودنتتد افتتاود   پ هرچنتت پ هراتتی از محققتت

آ فتتا توفتتوفرولم ادویتتوم عوتتاره و استتان  گ تتاهی ستتب     

افتتاایگ ااصتت ت دتتدم کروهی ف ،تتوزا  و صتتره ریحتتا    

 شودیگوش،ی م یهادر فرآورده

(Khazaei & Krkic 2017; Valipour et al., 

فر،تتر هتتود  هتتار فتت  هتتاف،ری در ت رارهتتای حتتاوی  .(2016

ناشتتی از ترف بتتا  فنتتو ی نر تتر ف ،تتول  توانتتدیاستتان  متت

گ تتاهی  یهتتااستتت. ترف بتتا  فنتتو ی موجتتود در عوتتاره  

را تخریتت  فتترده و   هتتاستت  کروارگان غشتتای اتتارجی م 

ستتب  اتتروغ   یوستتافاریدها و افتتاایگ نفو پتتذیری غشتتای 

منجتتر هتتو  ATP. اتتروغ شتتودیمتت ATPس ،وپالستتری هتتو 

 شتود یترام شتد   ا تره انترکی ستلول و متر  ستلول مت       

Kang et al., 2013) (Burt 2004; . ااصتتتتت ت

طب عتتی هتتو غلرتتت متتورد    یهتتادتتدم کروهی نگبدارنتتده 

استت،فاده آنبتتا هستت،گی دارد و هتتا افتتاایگ غلرتتتم ااصتت ت  

 Jalali et al., 2016 (اهتد ییهتا افتاایگ مت   دتدم کروهی آ  

Burt et al., 2004; (   در مجرتتتوع فر،تتتریپ مقتتتادیر

 S13پتت  از آ م در ت رتتتار   S08هتتاف،ری فتت  در ت رتتتار   

 مشاهده شد.

تتتتتا ان،بتتتتای  S09و  S12م S11م S13م S08ت رارهتتتتای 

فر،تتر  نگبتتداری از محتتدوده مجتتاز هراتتوردار هتتود.    دوره

هتتود  مقتتادیر هتتاف،ری در ت رارهتتای حتتاوی نگبدارنتتده هتتو  

 .موجود در اسان  است علت وجود ترف با  فنو ی

فر،تتر هتتود  مقتتادیر هتتاف،ری در ت رارهتتای حتتاوی      

نگبدارنتتده هتتو علتتت وجتتود ترف بتتا  فنتتو ی موجتتود در     

 هتتر ترف بتتا  فنتتو ی شتت ر ایی استتان  استتت ستتاا،ار

 هتای و گتروه  هتوده  ایرگتذار  هتا آ  دتدم کروهی  مکان ست  

 در ایتر مبرتی   فنتو ی  ترف بتا   در موجتود  ه دروفست   

 گ تاهی  یهتا عوتاره  و هتا استان   یدتدم کروه  ااصت ت 

 هاعت  شتده   فعتال  فنو  تل  ه دروفستی  گتروه  وجتود  دارد.

 یهتا گتاه یجا هتا  آستانی  هتو  ه،وانتد  ترف بتا   ایتپ  فتو  استت 

 ,Burt)دهتتد  تشتتک   ه تتدروکنی هانتتد هتتامآنتتای  فعتتال

هتتتو علتتتت ااصتتت ت دتتتد م کروهتتتی  . هرچنتتت پ (2004

   ف ،وزا  ن ا است.
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 هاتغییراب  یارش کل یاکتر - ۱ رل 

Figure 1: Changes in total viable count of different treatment during storage (C: Chitosan, N: nettle extract, B: basil seed 

gum) 

1 (Control), 2 (S01), 3 (S02), 4 (S03), 5 (S04), 6 (S05), 7 (S06), 8 (S07), 9 (S08), 10 (S09), 11 (S10), 12 (S11), 13 

(S12), 14 (S13) 
 

 
 ها  گرمادوگتتغییراب  یارش یاکتر  -۲ رل 

Figure 1: Changes total psychrotrophic count (b) of different treatment during storage (C: Chitosan, N: nettle extract, B: 

basil seed gum) 

1 (Control), 2 (S01), 3 (S02), 4 (S03), 5 (S04), 6 (S05), 7 (S06), 8 (S07), 9 (S08), 10 (S09), 11 (S10), 12 (S11), 13 

(S12), 14 (S13) 
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هتتای یتتونی ف ،تتوزا  توانتتایی هرقتتراری پ ونتتد هتتا گتتروه 

هتتتای هاف،ریتتتایی و تشتتتک    موجتتتود در ستتتلم ستتتلول 

هتتای پلتتی ا ک،رو  تتت هتتا ترف بتتا  موجتتود در    فرتتیلک 

هتتای هتتاف،ری را دارد فتتو منجتتر هتتو عتتدم    ستتلم ستتلول 

 هتتا و در نبایتتت ان،قتتال متتواد م تتذی هتتو ستترت ستتلول    

 ;Ardila et al., 2017) گتردد یجلتوگ ری از رشتد آنبتا مت    

Mahdavi et al., 2018). 

 هترای گوشتت   1م اا  مجتاز شترار هتاف،ری سرمادوستت    

log CFU/g 7 شده استپ شنباد (AOAC, 2019). 

 بررسی امتیاز حسی همبرگر

 ن،تتایج مرهتتوط هتتو آنتتا  ا حستتی هربرگتتر در روز اول در 

 

طتتور فتتو مشتتاهده هرتتا آورده شتتده استتت.  7جتتدول 

شتود است،فاده از صتره موجت  هببتود مقبو  تت حستی        می

است،فاده از صتره    نستبت هتو نرونتو شتاهد گشتت.      هتا نرونو

و گذاشتتت،و  داری هتتتر هافتتتت در هربرگتتتر تتتتیی ر معنتتتی 

تشتتخ ص دادنتتد.   رارهتتا در تایتتپ تفتتاو  را   هتتاا یتتارز

فتتو  دهتتدیمتتنشتتا   هتتاآمتتاری داده   تتوتحلویتت،تتایج تجان

صتره موجت  هببتود علتر و طعت        هتو هرتراه  اسان  گانتو  

هب،تری   ر تتیی شد و ف ،وزا  هتو هرتراه صتره دانتو ریحتا       

هببتود   هتا استان  گانتو موجت      ،توزا   ف روی هافت داشت.

ت رارهتتا از  ستتایر S7 و S9 ت رارهتتای جتتاهتتو رنتت  شتتدند.

 .هراوردار هودندام، از ها  

 ار/یایی نسی تییارها  متتتک   7جدو  

Table 7. Sensory evaluation of different treatment (C: chitosan, N: nettle extract, B: basil seed gum) 

Treatment 
 یافت

Texture 

 ین

Odour 

 رنگ

Colour 

 مره

Taste 

 یه دنر کتی

Palatability 

 a0.78±  2.19 b0.19±  3.17 ab0.18±  2.07 c0.01±  3.17 a0.13±  2.77 دControl  اهد

S01 c0.18±  4.10 c0.01±  4.07 ab0.78±  4.10 c0.23±  3.19 ac0.18±  4.19 
S02 b0.23±  3.57 c0.17±  4.19 c0.23±  3.16 ab0.78±  4.80 ac0.22±  4.34 
S03 b0.65±  3.87 c0.90±  4.77 ab0.41±  4.10 c0.41±  3.11 c0.10±  3.98 
S04 c0.32±  4.18 b0.77±  3.97 c0.44±  3.81 ab0.19±  4.22 ac0.68±  4.17 
S05 b0.44±  3.34 c0.68±  4.13 ab0.11±  4.14 c0.12±  3.45 ac0.41±  4.23 
S06 c0.41±  4.18 c0.34±  4.19 ab0.78±  4.12 ab0.68±  4.99 ac0.34±  4.99 
S07 a0.11±  2.12 c0.44±  3.97 a1.14±  2.18 c0.32±  3.05 a0.12±  2.19 
S08 c0.33 4.88± c0.11 4.10± c0.13 3.22± ab0.65 4.88± c0.70 3.18± 
S09 c0.19 4.34± a0.12 3.16± c0.70 3.67± c0.68 3.17± c0.19 3.10± 
S10 c0.10±  4.19 c0.78±  4.07 ab1.22±  4.89 ab1.10±  4.97 ac0.78±  4.44 
S11 b0.22±  3.23 c0.17±  4.11 ab0.13±  4.99 ab0.22±  4.14 c0.30±  3.90 
S12 c0.78±  4.99 c0.13±  3.90 c0.19±  3.34 c0.90±  3.16 ac0.12±  4.97 
S13 a0.13±  3.10 c0.14±  4.77 c0.44±  3.17 ab0.78±  4.17 ac0.78±  4.17 

 

 

 یریگجهینت

-هتتای مخ،لتتم نگبدارنتتدهدر ملا عتتو حادتتر از غلرتتت

هتتای طب عتتی شتتام  ف ،تتوزا م صتتره دانتتو ریحتتا  و       
                                                      

1- Psychrotrophic Counts 

استتتان  گانتتتو هتتتو منرتتتور حفتتتک ف ف تتتت و افتتتاایگ  

مانتتتدگاری هربرگتتتر استتت،فاده شتتتد. ن،تتتایج نشتتتا  داد   

طب عتی ستب  افتاایگ مانتدگاری هربرگتر       یهتا نگبدرانتده 
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هتتتا فر،تتتریپ مقتتتادیر  و در ترتتتامی آزمتتتو  شتتتودیمتتت

و  S13شتت ر ایی و م کروهتتی در ت رارهتتای   یهتتاشتتااص

 3مشتتاهده شتتد و ایتتپ    S11و  S08 پتت  از آ  در ت رتتار 

ت رتتتار تتتتا پایتتتا  دوره نگبتتتداری از محتتتدوده مجتتتاز     

شتت ر ایی و م کروهتتی هراتتوردار هودنتتد. در    یهتتاشتتااص

از ام، تتاز حستتی متتورد  S11تنبتتا ت رتتار  رتتار ت 3 پ ایتتپ هتت

 رستد یهتو نرتر مت    پیهتا هراتوردار هتود. هنتاهرا    ارزیتا   دی تی

 حتد  در هربرگتر  ف ف تت ارگتانو ی، کی   حفتک  ها S11 ت رار

 و آ  استتت موجتت  افتتاایگ متتد  مانتتدگاری   مللتتو 

 ایتپ  از است،فاده فتارهردی   هترای  را  زم زم نتو  تتوا  یمت 

 فتراه   آ  یهتا فترآورده  و هتا گوشتت  انتواع  در ترف بتا  

 فرد.
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Abstract 

In this study, the effects of different concentrations of basil seed gum, nettle essential oil, and chitosan 

on the physiochemical, microbial, and sensory characteristics of hamburgers were examined during 

refrigerated (4± 1 ᵒ C) storage. For this purpose, different concentrations of chitosan (1, 1.5, and 2% 

w/w), basil seed gum (0.5, 1, and 1.5% w/w), and nettle essential oil (0.5, 1, and 1.5% w/w) were 

added to the burgers. The produced hamburgers were analyzed by chemical and microbial parameters: 

Total Viable Count (TVC) and Psychrotrophic Counts (PTC), Peroxide Value (PV), Thiobarbituric 

Acid (TBA), Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N), and Free fatty acid (FFA)) evaluation at 3-day 

intervals within 12 days. Also, sensory evaluations were carried out. The results of this study showed 

that the rate of chemical and microbial spoilage of hamburger was slowed by the application of 

chitosan, basil seed gum, and nettle essential oil. Treatments with this combination Sample S13, S08, 

and S11 had the best result sensory evaluation indicated that the sample containing S11 had a 

favorable acceptance rate and could be used to extend the shelf life of hamburgers during refrigerated 

storage. 
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