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 چکیده

توجه به اینکه گوشت مرغ از جمله مواد غذایی فاسد شدنی می باشد که روند فساد آن تحت شرایط  با :ه و هدفنزمی

های خوراکی  ها و پوشش استفاده از فیلم شود، ماندگاری آن می باعث کاهش کیفیت و یابد، و تسریع می  نگهداری نامناسب

بر   عالوه باشد،که  می  غذایی مواد بندی  بسته و  نگهداری  های  از روش یکی  طبیعی  میکروبی   ضد  حاوی ترکیبات

چربی و   از اکسیداسیون  و جلوگیری فساد   عامل  های ارگانیسم میکرو  کردن رشد محدود  با تواند  می بودن، پذیر  تخریب زیست 

  این مطالعه جهت ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی پروتئین جهت بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری آنها استفاده شوند،

در  مرغ  سینه  گوشت ماندگاری  روی   صد بردر5و1 های غلضت در  موم  بره اتانولی  حاوی عصاره  زنبورعسل  آردسنجد و موم

 .است گرفته  انجام  یخچال  دمای  

تلقیح  بدون  گروه   در سه  مرغ سینه  گوشت .شد  تهیه در الکل  وری  غوطه  روش به  موم  بره عصاره  :مواد و روش کار

  خوراکی اورئوس توسط پوشش استافیلوکوکوس ی با باکتر شده   سودوموناس، تلقیح با باکتری  شده   پاتوژن، تلقیح باکتری  

و (TBA)آلدئید مقدار مالون دی،pH)شیمیایی های  ویژگی .شد  داده موم پوشش  بره زنبورعسل و عصاره  آردسنجد و موم

 سودوموناس، سایکروفیل، ، مزوفیل هوازی  های  باکتری تعداد )میکروبی  کیفیت ،((TVN)بازهای نیتروژنی فرار

-3-1در روزهای مرغ  ی سینه گوشت   حسی های  ویژگی     و (Erv)شده  آزاد  ی عصاره مقدار حجم    ،(اورئوس کوکوس استافیلو

 .مورد ارزیابی قرارگرفتند  یخچال در دمای  شده نگهداری   کنترل  و گروه  شده پوشش داده  های  در نمونه 5-7-11

رشد   موم بر کاهش بره عصاره   عسل با زنبور و موم آردسنجد   خوراکی که پوشش داد  میکروبی نشان  های   آزمون نتایج  :نتایج

در ( اورئوس کوکوس آئروژینوزا و استافیلو سودوموناس)شده  تلقیح های  سایکروفیل و باکتری هوازی، مزوفیل  های باکتری

دارای    های نمونه میکروبی در  و فساد  بود، طور معنادای موثر  یخچال به  دمای  در   نگهداری طی   مرغ سینه گوشت 

مثبت  گرم  های باکتری فعالیت   مهار  بر   ضدباکتریایی   اثر  ترین  بیش .تاخیر افتاد ی کنترل به  نمونه به   خوراکی نسبت پوشش 

کاهش تعداد باکتری  عصاره اثر بیشتری بردرصد 5تیمار دارای  طوریکه   به شد،  مشاهده منفی  گرم  های باکتری به   نسبت 

  با مهار فعالیت عصاره  دارای   های نمونه .رسیدcfu/gr 1/4در روزآخر به  و مقدار آن  داشت  استافیلوکوکوس اورئوس  

به   نسبت کنترل   ی در نمونه  مقدار آن طوریکه  به  .داشتند  کنترل نمونه   به  نسبت  ERVمیزانبر  ها اثر معناداری  میکروارگانیسم

در   مقدارآن تر بود، بیش در نمونه کنترل  باکتری  رشد  که   است این  ی  دهنده نشان تر است که  کم  پوشش  دارای  های  نمونه 

ترین مقدار مربوط به نمونه دارای  ، که در روز آخر کمترین مقدار مربوط به نمونه کنترل و بیشیافت ها کاهش  نمونه  تمامی

  های در نمونه بود، پوشش  بدون های  تر از نمونه خوراکی کم پوشش دارای  های  در نمونه pHو TVN.درصد عصاره بود5

  بر کاهش طور معناداری  به عصاره درصد 5دارای  های  نمونه.یافت افزایش   مقدار آنها نگهداری  طی   خوراکی پوشش بدون

  ترین و کم بود،(3/44±5/1)پوشش در روز آخر نگهداری بدون نمونه  به   مربوطTVNمقدار  ترین بیش .مقدار آنها موثر بود

  نگهداری طی TBAمقدار  (.P<15/1)معنادار بود اختالف  این   که  بود،(3/8±4/1)عصارهدرصد  5با   نمونه به  مربوط  مقدار 

 بود، پوشش  بدون های  از نمونه تر  کم  شده داده   پوشش های  در نمونه  آن افزایش  میزان   ولی یافت، ها افزایش  نمونه  تمامی در

در روزآخر به   و مفدار آن داشت  اکسیداسیون   میزان بر کاهش  تری  اثر بیشدرصد 5در غلظت از عصاره  استفاده 

MDA/gr66/1ر به آخ در روز امتیاز ترین  کم طوریکه   به داشتند، تاثیر منفی   بر پارامتر رنگ عصاره  حاوی  های  نمونه .رسید



ها تفاوت معناداری  ، و در مقایسه با سایر نمونهگرفت  تعلق ( 4/1±444/1)عصارهدرصد 5دارای   های نمونه 

 .کرد ثبت کنترل  نمونه  به   نسبت تری  باال حسی  نمرات  عصاره درصد 1دارای   های نمونه (.P<15/1)داشت

فیزیکوشیمیایی   های باالتر بر بهبود ویژگی  های در غلظت  عصاره از استفاده  مطالعه  این های  یافته براساس  :گیری نتیجه

 عصاره حاوی   عسل زنبور موم و  سنجد  آرد  خوراکی پوشش طور کلی  به  داشت، حسی   های بر ویژگی تاثیر منفی  موثر بود،ولی  

در  مرغ  سینه گوشت  کیفیت   و حفظ ماندگاری  افزیش  تواند برای  می باکتریال  و آنتی اکسیدانی  آنتی های  با ویژگی  موم بره

 .بگیرد قرار  استفاده  مورد   یخچال  دمای 

 موم  بره  عصاره  عسل، آرد سنجد، موم زنبور گوشت سینه مرغ، ماندگاری، :کلمات کلیدی

  



Abstract 

Given that chicken meat is a perishable food that the process of its spoilage accelerates under 

improper maintenance conditions and decreases its quality and shelf-life, using edible films and 

coats containing natural antimicrobial compounds is one of the ways of food storage and 

packaging that in addition to being biodegradable, they can be used to improve their quality and 

increase their shelf life by limiting the growth of microorganisms that cause spoilage and prevent 

oxidation of fats and proteins. This study has been conducted to evaluate the effect of edible coat 

of oleaster flour and beeswax containing ethanol extract of propolis in concentrations of 1 and 

5% on the shelf life of chicken breasts meat at refrigerator temperature. 

Propolis extract was prepared by the method of immersion in alcohol. The chicken breast meat 

was coated in 3 groups: without inoculation of pathogenic bacteria, inoculated with 

Pseudomonas bacteria, Inoculated with Staphylococcus aureus bacteria by edible coat of oleaster 

flour and beeswax and propolis extract. Chemical properties (TVN, TBA, PH) microbial quality 

(aerobic bacteria, Mesophilic, Psychrophilic, Pseudomonas, Staphylococcus aureus), extract 

released volume (ERV), and sensory features of chicken breast meat. 

On days 1,3,5,7,10 in coated samples and control group kept in refrigerator temperature were 

evaluated. The results of microbial tests showed that the effect of edible coat of oleaster flour 

and beeswax with propolis extract on reducing the growth of aerobic mesophilic bacteria, 

psychrophilic and bacteria inoculated into chicken breast (Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus) during storage at refrigerator temperature was significantly effective and 

microbial corruption in samples with edible coats was delayed in coated samples compared to 

samples without edible coats. The most antibacterial effect was observed on restraining gram-

positive bacterial activity compared to gram-negative bacteria so that the treatment with 5% 

extract had a greater effect on reducing Staphylococcus aureus bacteria and its value reached 4/1 

cfu/gr on the last day. By inhibiting the activity of microorganisms, samples with extract 

influenced significantly on the amount of ERV compared to control sample. So that its amount in 

uncoated samples is less than coated chicken meat samples which shows that bacteria growth 

that was more in uncoated samples, its amount decreased in all samples. On the last day, the 

lowest amount was related to the control sample and the highest amount was related to the 

sample with 5% extract. TVN and PH in samples with edible coats was lower than uncoated 



samples. In samples without edible coats their amount increased during storage. Samples 

containing 5% extract were significantly effective in reducing them. The highest amount of TVN 

was related to uncoated sample on the last day of storage (44/3±1/5), and the lowest amount was 

related to the sample with 5% extract (8/3±0/4) that this difference was significant (P<0/05). 

During storage, the amount of TBA increased in all samples, but the amount of increase in 

coated samples was less than uncoated samples. Using the extract in a concentration of 5% had a 

greater effect on reducing the rate of oxidation and its amount reached 0.66MDA/gr on the last 

they. Samples containing extract had a negative effect on the color parameter so that the lowest 

score on the last day was given to samples with 5% extract (1/2±0/422), And in comparison with 

other samples was significantly different(P<0/05) . Samples with 1% extract recorded higher 

sensory scores than control sample.  

According to the findings of this study, using extract in higher concentrations was effective in 

improving physicochemical properties, but negatively influenced sensory features. Generally, 

edible coat of oleaster flour and beeswax containing extract of propolis with anti-oxidant and 

anti-bacterial properties can be used to increase shelf life and to maintain the quality of chicken 

breast meat at refrigerator temperature. 

Keywords: chicken breast meat, shelf-life, oleaster flour, beeswax, propolis extract 
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