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 اضطراریو  اتیفشرده حغذايي  یها رهیج
 4منش، علي اديب3، اشرف حسن زاده رهن2، ناصر صداقت*1قرابايي تكتم منافي   

 

 شهرك صنعتي طوس   -مشهد   –،  خراسان رضوی شرکت شاهسوند زرين کارشناس تحقیق و توسعه –3و  1

 مشهد يدانشگاه فردوس ييغذا عيگروه علوم وصنا اریدانش -2

 های نوينارشناس ارشد پژوهشكده علوم و فناوریک -4

  

 چكیده: 

ند هستقالب های غذائي فشرده بخشي از جیره های غذایي قرار گرفت.  يمورد بررسغذایي فشرده  یها رهیجامکان ساخت  قیتحق نیر اد

سه نوع  ،تولید جیره غذائي فشرده پایلوت امکان سنجي با توجه به . مصرف مي شوند زمان حوادث و بالیای طبیعي و یا جنگيکه در 

فشرده قالب جیره  .شدهای غذائي استفاده ا پخت اولیه برای تولید این قالبتوام ب زنيو غلطكسازی شردهفتدوین و از تکنیك  ،فرمول

علمي تحقیق با نتایج های تایج حاصله نشان از انطباق یافتهن .گردید بسته بندی تحت وکیوم های سه الیهمخصوص مصرف روزانه در کیسه

 بود. دیگر  شش ماه برای نمونه شکالتي و دو سال برای دو نمونه با ماندگاری و فیزیکوشیمیایي های ارگانولپتیکياز نظر ویژگي عملي طرح
 

 جیره فشرده غذایي، بسته بندی، ماندگاری  های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

های غذایي تكك نفكره بكرای     ها در زمینه  تهیه جیرهسابقه طوالني دارد. اولین بررسينابع غذایي استفاده از غذاهای فشرده در شرایط محدودیت م

جیره اضطراری وارد ارتش آمریکا شد . غذاهای فشرده به طكور گسكترده    1091بیني نشده، توسط ارتش آمریکا انجام گرفت. از سال  مواجه با شرایط پیش

های نجات در سفرها و اردوها استفاده مي شوند. عبارت غذاهای فشرده در برگیرنكده دسكته بزرگكي     عنوان جیرهه بهای نجات و  های نظامي، قایق در جیره

  (1001)بریگز و دان،  .باشد های فشرده شده و خمیرهای با دانسیته باالی مواد مغذی مي شده، قالب های غني از محصوالت مانند بیسکویت

در  یونقك  و مانكدگار   حمك   تیك قابل ،یبنكد  ك باعث شده تا این دسته از محصوالت با توجه به نكوع بسكته  برخي مزایای اصلي غذاهای فشرده خش

 پاسخ مناسبي برای نیاز افراد باشند. یو مواد مغز یانرژ نیشرایط اضطراری در تام

 

 : مواد و روش ها 

      

 فشرده جیرهآماده سازی نمونه های  

، میخك، سوربیتول و نشاسته، شیر خشك، پودر نارگی ، جوز بویا، ه خرمارپوو  شکالتشام  آرد گندم،  يجیره فشرده شکالتفرموالسیون       

، آرد برنج، گلوکز، آرد گندم، مارگارین :شام  جیره فشرده خشکباریفرموالسیون  .تخته ذوب شده بود شکالتمحلول پیوند دهنده که  بودگلیسیرول 

 اینورت با تشربمحلول پیوند دهنده که  بود، ه  و اسید سیتریك سوربیتول، نمك، گوارگام، وانی  کشمش،  ،د، شیر خشك، کنجشکر، ایزوله سویا

شیر خشك، گلیسیرول، منو و  ،ن، روغن قنادی، مارگاریشربت اینورت ،شام  آرد گندم جیره فشرده نانيون حاص  از شکر بود. فرموالسی 38بریکس 

ها یکسان بود. مخلوط پایه حاوی نوع مواد اولیه در تمام نمونه بود.  38بریکس اینورت با  تشربل پیوند دهنده محلو، نمك و لستین که دی گلیسیرید

دار و گیوتین گاه بوسیله غلطك شیارروی نوار پهن و توسط غلطك فشرده گردیده آن میکسردر و حرارت دیدن بودند که پس از اختالط  ٪11 آرد گندم

ها ، نمونهنور بر پارامترهای مورد ارزیابي منظور جلوگیری از تأثیره در دمای اتاق خنك شدند. ب عبور از نوار سردکنای بعد از نمونه هشک  داده شدند. 

 هایسته شد. نمونهها توسط دوخت حرارتي محکم بدرب تمامي بستهبندی شدند. بسته میکرومتر تحت وکیوم 83 های سه الیه به ضخامتدرون کیسه

ها دو هفته و طبیعي و با توجه به نوسانات عادی دمای انبار نگهداری شدند. فواص  انجام آزمون های بعدی در دمای محیط، برای بررسيشده بندیبسته

 .، شش ماه و دو سال بودیك ماه، سه ماه

 

 آزمون های شیمیايي

فعالیت آب تمام محلول ده درصد و  PHار گرفتند. د مورد ارزیابي قر، فعالیت آب، اسیدیته و عدد پراکسی PH ها در دو تکرار از لحاظتمام نمونه   

ها به روش سرد با استفاده از حالل هگزان با استفاده از هود تحت خأل و محاسبه گردید. روغن نمونه سنجش واتر اکتیویتهدستگاه ها با استفاده از نمونه

( 83،1831 )گیری اسید چرب آزاد و اندیس پراکسید مطابق با استاندارد ملي شمارهاندازه بالفاصله برای در دمای اتاق تبخیر گردید. روغن استخراجي

 .مورد آزمون قرار گرفت

 

 (ارزيابي حسي)طعم،بافت، پذيرش کلي

= 1طه ای)نق 3عنوان داور شرکت کردند. از روش مقیاس هدونیك ه ب افراد عادیمتشک  متخصص صنایع غذایي و  افرادنفر از  19در ارزیابي حسي 

ای که توسط کد تفکیك شده بودند را بصورت تصادفي و ر خوب( استفاده شد. هر داور قطعه= بسیا3= خوب و 4= نه خوب نه بد، 8= بد، 1بسیار بد، 

 .نقطه انقطاع پذیرش محصول انتخاب شده بود 3از  3/1شد. نمره ر مرحله تشخیص آب تازه نوشیده ميانفرادی تست کرده و بین ه

 سي آماریبرر

مورد  ( >93/9Pدرصد) 3دار در سطح اساس آزمون حداق  اختالف معني و بر الً تصادفي در دو تکرار استفاده گردیدموری  در قالب طرح کاتاز آزمون فاک

 .استبررسي قرار گرفته 

 

 :نتايج و بحث

 

 فعالیت آب

ها به تفکیك نوع نتایج آزمونلذا  ست، زا فساد میکروبي و رشد عوام  بیماریآب بعنوان یك عام   شده،تاکید  تکنولوژی مواد غذایيدر که همانگونه 

ه اینکه با توجه ب. نداشتهدار تفاوت معني  awمقادیر اولیههای بندی شده تحت خأل نسبت به نمونه های بستهنمونه aw . مقادیربررسي گردید محصول

های توان چنین نتیجه گرفت که  بسته بندیمي تایج قاب  قبول به نظر مي رسد. در بررسياین ن ،های وکیوم شده حداق حجم فضای داخلي، در بسته
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واند باعث تغییرات نامطلوب در تبافتي نمونه تأثیرگذار بوده و ميبرخصوصیات  aw محصول را حفظ نمایند. کاهش aw تحت خأل توانستند در دمای باال

 گردد.  آن

 

 اسید چرب آزاد

ه به اینکه تأثیر مشاهده نشد. با توج(  <P 93/9تحت تأثیر دمای نگهداری تفاوت معني داری) محصولاسید چرب آزاد در سه نوع  در مقایسه مقادیر

    این امر قاب    باشد،وام  مؤثر در واکنش هیدرولیز نميهای استفاده شده بر غلظت اکسیژن داخ  بسته بوده غلظت اکسیژن از عاصلي بسته بندی

 ت. توجیه اس

 

 عدد پراکسید

داری با یکدیگر تفاوت معني محصول غیر شکالتيمشاهده شد که مقادیر عدد پراکسید در دو  محصولدر بررسي اعداد پراکسید نمونه ها در سه نوع 

سرعت وقوع واکنش غلظت اکسیژن در  بود. با توجه به تأثیر دیگر های داری باالتر از نمونهطور معنيه ب شکالتنداشتند، ولي در نمونه حاوی 

. در مطالعات دکاهش دابیشتر غلظت اکسیژن فضای بسته را  بایستيتکنیك بسته بندی تحت خأل  درتوان نتیجه گرفت که ها مياکسیداسیون چربي

بندی های بستهسید نسبت به نمونهکاهش عدد پراک های اکسیژن درطراری نیز تأثیر استفاده از جاذبمرکز تحقیقات ناتیك، برروی جیره غذایي اض

  (.1833ضیا بخش دیلمي). معمولي گزارش گردیده است

 
PH 
 قاب  توجیه است. یامر PH روندمقدار اسید چرب آزاد  تقریبا ثابتبا توجه به روند ( . <93/9Pدار نبود)معني تفاوتنمونه    PHدر 

 

 آزمون حسي

را کسب  8-3/4شد. با این وجود تمامي نمونه ها از نظر پذیرش کلي امتیازات نمعني دار مشاهده  فاوتتدر بررسي امتیازات بافت طي زمان نگهداری، 

ها از کند که نمونهتیاز پذیرش کلي طي زمان، مشخص ميماه از نظر مصرف کننده مردود شناخته نشد. روند مالیم تغییرات ام 1کردند؛ لذا هیچ یك طي 

 باشند.شرایط محیطي نامناسب، پایدار مي ماه حتي در صورت نگهداری در 1نظر پارامترهای حسي، حداق  تا 
 

 :نتیجه گیری کلي 

نیز و مقادیر اسید چرب آزاد را داشته است. عدد پراکسید  هابا بررسي اثر بسته بندی، مشاهده شد که بسته بندی تحت خأل قابلیت حفظ رطوبت نمونه

 .ددر حد استاندارد بو محصولدر هر سه نوع 

ه ها در دمای باال های شیمیایي در حد استاندارد باقي ماند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونویژگيو نوع بسته بندی نگهداری  با توجه به شرایط

د ملي وضع شده جهت بیسکویت دار بود، اما هیچ یك خارج از استاندارمام فاکتورهای مورد ارزیابي معنيباشند. تأثیر زمان نگهداری بر تنیز پایدار مي

فشرده   جیرهتوان گفت   با توجه به نتایج بدست آمده ميها مردود شمرده نشدند. در کز نظر پذیرش کلي هیچ یك از نمونهویژه اه قرار نگرفتند. ب

 سي و شیمیایي، قاب  نگهداری است.های حن تغییرات مشخص نامطلوب در ویژگيبدو، شده تولید شکالتي، جیره فشرده خشکباری و جیره فشرده ناني

طور یقكین هكر واحكد    ه گردد. بیچیده برای این منظور استفاده ميهای ساده تا بسیار پدر انواع مختلف تولید و از تکنیكها در حال حاضر این جیره      

از  شكکالتي لوبي برای تولید این جیره ها باشد اما بكا م تواند فضای نسبتا مطمي یها خصوصا بخش بسته بنددستگاه زیا تجهبتولید شکالت یا بیسکوئیت 

هكای  د نیكاز در اسكتفاده از تکنولكوژی   بر بودن تولید و عدم توجیه اقتصادی انجام آن به دلی  توقف تولید انبوه و عدم تکمی  تجهیزات مكور جمله: هزینه

هكای غكذائي فشكرده    قالكب  انبكوه ی در فشار باال که برای تولید  صنعتي و سازمقاوم، خشك کردن در انجماد و فشرده هیهای چند الپیشرفته نظیر کیسه

در مسكیر  ساختن تحقیقكات و حرکكت    يمورد نیاز است روبرو هستیم.  تنها راه کسب نتایج مطلوب کاربردی کردن نتایج ارتباط صنعت و دانشگاه و عمل

 .باشدی غذائي فشرده ميهالبي با ماندگاری باال از جمله قاهای غذائبخشي به تولید جیرهتنوع

 

 :تشكر و قدرداني

 پژوهش یاری رساندند.انجام هرچه بهتر این که مارا در و کلیه عزیزاني شرکت شاهسوند زرین مدیران محترم با تشکر از 
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 ضمائم:

 aw : میانگین نتايج1جدول 

 شش ماه  سه ماه  یك ماه  دو هفته  محصول / زمان بررسي نتایج

 14/9 13/9 11/9 13/9 جیره فشرده ناني

 13/9 11/9 11/9 11/9 خشکباریجیره فشرده 

 14/9 13/9 14/9 13/9 جیره فشرده شکالتي

  بود.  14/9و جیره فشرده خشکباری  13/9جیره فشرده ناني  awایج پس از سپری شدن دو سال میانگین نت

 

 : میانگین نتايج اسید چرب آزاد 2جدول 

 شش ماه  سه ماه  یك ماه  دو هفته  محصول / زمان بررسي نتایج

 13/9 10/9 1/9 13/9 جیره فشرده ناني

 1/9 18/9 14/9 13/9 خشکباریجیره فشرده 

 1/9 18/9 18/9 1/9 جیره فشرده شکالتي

  بود.  1/9و جیره فشرده خشکباری  18/9جیره فشرده ناني  اسید چرب آزادپس از سپری شدن دو سال میانگین نتایج 

 

 : میانگین نتايج عدد پراکسید 3جدول 

 شش ماه  سه ماه  یك ماه  دو هفته  محصول / زمان بررسي نتایج

 3/1 3/1 3/1 3/1 جیره فشرده ناني

 1/1 3/1 3/1 1/1 خشکباریجیره فشرده 

 1/1 1/1 1/1  3/1 جیره فشرده شکالتي

  بود.  1/1و جیره فشرده خشکباری  1/1جیره فشرده ناني  عدد پراکسیدپس از سپری شدن دو سال میانگین نتایج 
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 PH : میانگین نتايج 4جدول 

 شش ماه سه ماه یك ماه دو هفته محصول / زمان بررسي نتایج

 43/3 3/3 38/3 3/3 انيجیره فشرده ن

 3/3 34/3 3/3 3/3 خشکباریجیره فشرده 

 3/3 38/3 43/3 3/3 جیره فشرده شکالتي

  بود.  43/3و جیره فشرده خشکباری  3/3جیره فشرده ناني  PHپس از سپری شدن دو سال میانگین نتایج 

 

 


