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 مقدمه -1

در سالهای اخیر، نیاز برای ارائه میوه ها، سبزیجات و دیگر محصوالت تازه بطور گسترده ای افزایش یافته 

است که این مورد نیازمند پیشرفت صنعت و ایجاد روش های جدید برای نگهداری محصوالت با کیفیت و 

انند میزان تنفس متفاوت بدلیل پیچیدگی و تنوع زیاد در بین محصوالت م. زمان ماندگاری مناسب استبا 

، محصوالت کشاورزی که وابسته به درجه حرات هستند، دما های انبارمانی بهینه متفاوت برای هر محصول

بسیاری جهت انتخاب تکنولوژی بسته بندی مورد قبول برای هر جذب آب متفاوت و غیره مالحظات 

مطلوبی را در این زمینه ارائه داده بسته بندی یکی از تکنولوژی هایی که نتایج بسیار . محصول مورد نیاز است

اصالح این تکنولوژی شامل . است( Modified Atmosphere Packaging (MAP))با اتمسفر کنترل شده 

اتمسفر اطراف محصوالت در درون یک بسته بندی که میتواند از انواع فیلم های مختلف یا ترکیبی از آنها 

اولین شرکتی که از این تکنولوژی برای محصوالت تازه . غیر فعال میباشدساخته شده، به دو صورت فعال و 

آنها از این تکنولوژی برای بسته بندی کاهوی تازه در بسته های بزرگ (. 1)استفاده کرد شرکت مکدونالد بود 

مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی افزایش زمان . جهت پخش به عامل های فروش خود استفاده کردند

برداشت مناسب که به محصول آسیب فیزیکی نرساند، برداشت محصول : دگاری میوه ها و سبزیجات شاملمان

زمانیکه (. 20 و  91)در شرایط مناسب از لحاظ رسیدگی و مصرف و رعایت اصول بهداشتی مناسب میباشد 

بر ح شده میتواند طریق اتمسفر اصال موارد فوق رعایت شوند اجرای شرایط انبارمانی و نگهداری مناسب از

 .روی افزایش ماندگاری و کیفیت محصول کامال موثر و تاثیر گذار باشد

کربن دی % 59/5اکسیژن، % 21نیتروژن، % 11)میتواند بعنوان تغییر ترکیب طبیعی هوا اتمسفر اصالح شده 

ماندگاری و کیفیت  زمانجهت تامین اتمسفر بهینه برای افزایش ( اکسید و مقدار ناچیزی از گاز های بی اثر

این تعریف میتواند بوسیله استفاده از انبار با اتمسفر کنترل (. 93و  91)غذا یا محصوالت غذایی تعریف شود 

چه بصورت ( MAP)بسته بندی با اتمسفر اصالح شده و یا ( controlled atmosphere storage (CAS))شده 

گازها در بسته بندی، که در نهایت با جایگزین کردن بوسیله  اصالح فعال. فعال و یا غیر فعال امکان پذیر باشد

 نوع فیلم با یک گازهای مورد نظر جابجا میشوند صورت میگیرد، در حالیکه اصالح غیر فعال زمانیکه محصول 
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اتمسفر مطلوب در نتیجه تنفس محصول و پخش گازها از درون فیلم صورت  یا پوشش بسته بندی شد،

 (. 60 و 20، 91)میگیرد 

بقیه (. 93و  91) کاربرد دارند MAPاکسیژن، کربن دی اکسید و نیتروژن عمده ترین گازهایی هستند که در 

 گازها از قبیل نیتریک دی اکسید، سولفور دی اکسید، اتیلن، کلرین و همچنین گازهای اوزون و اکسید پروپیلن

گازهای نامبرده در حقیقت . (93) ه اندجهت استفاده در این تکنیک و همچنین تحقیقات بیشتر پیشنهاد شد

گازهای ذکر . به دالیل ایمنی و همچنین هزینه تا به حال در سطح تجاری مورد استفاده قرار نگرفته اندشده 

 -2استفاده از گاز نیتروژن بی اثر به تنهایی  -1: شده به سه طریق در اتمسفر کنترل شده استفاده میشوند

ین که به ا)سژن، دی اکسید و نیتروژن استفاده از ترکیب کربن دی اکسید و نیتروژن و یا استفاده از ترکیب اک

روش کامال واکنش پذیر با استفاده از کربن دی اکسید به تنهایی و یا  -9 ( روش نیمه واکنش پذیر میگویند

 (.91و 91)ترکیب کربن دی اکسید و اکسیژن 

سبزیجات را  س میوه ها وتا میزان تنف%( 0-1)معموال غلظت اکسیژن در بسته بسیار پایین نگه داشته میشود 

کاهش میزان تنفس با محدود کردن حضور اکسیژن، مدت زمان ماندگاری میوه ها و (. 26)کاهش دهد 

% 1از طرف دیگر غلظت های پایین تر از . بوسیله تاخیر در فساد اکسیداتیو  افزایش میدهدرا سبزیجات 

فرآیند رسیدن میوه کلیدی در  اکسیژن موجب کاهش تولید گاز اتیلن در محصول شده که یکی از مولفه های

تنفس غیر هوازی اتفاق می افتد که %( 1کمتر از )به هر حال، در غلظت های بسیار پایین اکسیژن . ها میباشد

و همچنین احتمال رشد  .(60و 26)میتواند منجر به تخریب بافت و ایجاد عطر و بوی نامناسب نماید 

بنابراین میزان اکسیژن (. 2)یدیوم بوتولینیوم وجود دارد میکروارگانیسم های بیماری زایی همچون کلستر

توصیه شده در بسته بندی با اتمسفر اصالح شده برای میوه ها و سبزیجات چه از لحاظ ایمنی و چه از لحاظ 

 .است% 0تا  1کیفی بین 

جایگزین اکسیژن برای به تاخیر انداختن  -1: جهت اهداف زیر استفاده میشود MAPاز گاز نیتروژن در 

بعنوان یک پر کننده که بسته  -9به تاخیر انداختن رشد میکروارگانیسم های فاسد کننده و  -2اکسیداسیون 

 .بندی را به صورت شکل خاصی نگه دارد

 



4 
 

 

دی اکسید تنها گازی است که خاصیت ضد  مورد استفاده قرار میگیرد، کربن MAPاز بین سه گازی که در 

بطور کلی، کربن . تئوری های زیادی برای تاثیر ضد میکروبی کربن دی اکسید پیشنهاد شده اند. میکروبی دارد

. (93)فاز تاخیری و زمان تولید مثل در فاز لگاریتمی میشود  طوالنی تر شدنمنجر به  MAPدی اکسید در 

خالصه  1331ی کربن دی اکسید را توضیح میدهند توسط فابر در سال تئوری های که خاصیت ضد میکروب

 (:19)شدند 

 جذب و دریافت مواد مغذیبر روی  اتتغییر عملکرد غشای سلولی شامل تاثیر -

 جلوگیری مستقیم از عملکرد آنزیم ها و یا کاهش واکنش و فعالیت آنزیم ها -

 درون سلولی pHنفوذ به غشاء باکتری ها و تغییرات  -

 تغییرات در خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین ها -

میکروارگانیسم همانطور که در باال ذکر شد فعالیت بازدارندگی کربن دی اکسید تاثیرات متفاوتی بر روی 

از رشد باکتری های هوازی  %(25 – 15)بنابراین، در حالیکه میزان متوسط کربن دی اکسید . ها دارد

همانند سودوموناس ها جلوگیری میکند، رشد میکروارگانیسم هایی مانند الکتیک اسید باکتری ها بوسیله 

از این گذشته، میکروارگانیسم های بیماریزا مانند کلستریدیوم (. 1و  1)کربن دی اکسید تحریک میشود 

و لوکونوستوک ( C. botulinum)م بوتولینیوم ، کلستریدیو(Clostridium perfringens)پرفریژنز 

کربن دی اکسید تحت تاثیر % 05بطور جزئی در غلظتهای پایین تر از ( L. monocytogenes)منوسیتوژنز 

قرار میگیرند و این نگرانی وجود دارد که با ممانعت از فعالیت میکروارگانسیم های فاسد کننده، یک 

محصول غذایی همچنان سالم به نظر برسد در حالیکه حاوی تعداد زیادی از میکروارگانیسم های بیماری 

عدم وجود رقابت بین میکروارگانیسم های بیماری زا و فاسد کننده احتمال چند برابر ه دلیل زا باشد که ب

مطالعات بیشتری بر روی (. 93 و 60 ،19)شدن تعداد میکروارگانیسم های بیماری زا افزایش پیدا میکند 

سفر های اصالح اثر متقابل فلور میکروبی محصوالت و میکروارگانیسم های بیماری زا مواد غذایی در اتم

شده متفاوت که برای محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد، مورد نیاز است و همچنین تاثیرات گازهای 

مختلف در رشد و بقای باکتری های بیماری زای مواد غذایی در محصوالت تازه چه بصورت کامل و چه 

 .بصورت برش خورده بایستی مورد بررسی قرار گیرند
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 بر روی رشد و بقای میکروارگانیسم ها در محصوالت غذایی MAPتاثیر  -2

  فاسد کنندهمیکروارگانیسم های  -2-1

معمول ترین فلور میکروبی میوه ها و سبزیجات که با آنها رو به رو هستیم شامل سودوموناس 

(Pseudomonas spp) اروینیا هربیکوال ،(Erwinia herbicola) فالوباکتریوم ،(Flavobacterium) ،

، الکتو اسید باکتری ها (Enterobacter agglomerans)، انتروباکتر اگلومرانز (Xanthomonas)زانتاموناس 

( Lactobacillus spp)و الکتوباسیلوس ( Leuconostoc mesenteroides)مانند لوکونوستوک مزنتریدوس 

مده مسئول فساد اگر چه این میکروارگانیسم ها بطور ع(. 60و  90)و قارچ ها و مخمرها هستند 

محصوالت تازه هستند، ولی عملکرد هر یک از آنها بسته به نوع محصول و شرایط نگهداری متفاوت 

دما میتواند نقش بسیار مهمی در تعیین فلور میکروبی میوه ها و سبزیجات یخچال گذاری شده ایفا . است

تحقیقات . های مزوفیل شود کند، که منجر به گزینش سایکروتروف ها و کاهش تعداد میکروارگانیسم

درجه سانتی گراد به یک اندازه خراب شد،  16و  1در دمای ( در ساالد کلم)پیشین نشان دادند که کلم 

همچنین (. 25)بار میکروبی کل کامال مشهود بود درجه سانتی گراد میزان کاهش  1در حالیکه در دمای 

ی خرد شده گزارش شد که در آنها تعداد و هویج ها برای ساالد کاسنی خرد شدهمورد مشابه ای 

دمای پایین نگهداری نه تنها رشد . (1و  90) میکروارگانیسم های مزوفیل با دما کاهش پیدا کردند

را بوسیله افزایش حاللیت  MAPتاثیرات بازدارنده میکروارگانیسم های بیماری زا را کاهش میدهد، بلکه 

بر روی اسید الکتیک باکتری ها  MAPتاثیر . کربن دی اکسید در فاز مایع اطراف ماده غذایی بیشتر میکند

افزایش غلظت گاز کربن دی اکسید و . میتواند بر اساس نوع محصول بسته بندی شده متفاوت باشد

ند، برای رشد و نمو الکتیک اسید باکتری ها مورد استفاده قرار میگیر MAPکاهش اکسیژن که عموما در 

این مورد میتواند فساد محصوالت حساس به الکتیک اسید باکتری ها را مانند کاهو، برگ . مناسب است

بر روی مخمرها ناچیز است، در حالیکه قارچ ها که  MAPتاثر (. 96)های کاسنی و هویج سرعت بخشد 

میتواند مانع از % 15دی اکسید در غلظت های پایین مانند میکروارگانیسم های هوازی هستند و کربن 

بوچات و براکت در سال (. 21)، اگر چه تاثیر که تاثیر کشنده بر روی قارچ ها ندارد (92)رشد آنها شود 

 تاثیر تکه های مواد غذایی که در کلر غوطه ور شده بودند و در اتمسفر اصالح شده نگهداری شده  1335
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درجه سانتی گراد  15در دمای . کاهو مورد بررسی قرار دادند درمخمرها و کپک ها  بودند را روی رشد

و با و بدون ( کربن دی اکسید%  31اکسیژن و % 9)چه در هوای معمولی و چه در اتمسفر اصالح شده  

 درجه سانتی 0تیمار کلر میکرو ارگانیسم ها صرفنظر از شرایط نگهداری به کندی رشد کردند و در دمای 

به هر حال تاثیر بازدارنده مشخصی در اثر . روز نامنظم بود 10گراد رشد آنها در دوره های باالتر از 

برای میوه  MAPاین نگرانی وجود دارد که در هنگام استفاده از  .استفاده از اتمسفر اصالح شده دیده نشد

رشد آنها با استفاده از از ها و سبزیجات احتمال رشد میکروارگانیسم های بیماری زا وجود دارد، که 

جلویگیری میشود، از طرفی این %( 05باالتر از )اصالح شده  میزان باالی کربن دی اکسید در اتمسفر

ننده مناسب بوده و موجب رشد ای رشد میکروارگانیسم های فاسد کمیزان باالی گاز کربن دی اکسید بر

موجود ( ساپروفتیک)برهمکنش میکروارگانیسم های بیماری زا و فلور میکروبی  .(6) آنها می شودبیشتر 

در محصوالت گوشتی و شیر بطور گسترده ای مورد بازنگری قرار گرفته اند، به هر حال اطالعات 

و همچنین (. 96)ر کنترل شده مورد نیاز است بیشتری برای میوه ها و سبزیجات بسته بندی شده با اتمسف

مطالعات بیشتری برای برهمکنش و اثر متقابل بین فلور میکروبی و ارگانیسم های بیماری زا بر روی 

 (.10)مورد نیاز است  MAPمحصوالت 

 میکروارگانیسم های بیماری زا -2-2

و در نتیجه احتمال  مراحل بسیار زیادی در زنجیره تولید تا مصرف محصوالت غذایی وجود دارد

 آلودگی پیش از برداشت(. 99)آلودگی میکروبی در هر یک از بخشهای تولید تا مصرف وجود دارد 

، آلودگی (غیر پاستوریزه)محصوالت تازه میتواند از طریق استفاده از کود های سالم سازی نشده 

آلوده و دیگر آلودگی ها از بیاری بوسیله آب آمدفوعی از طریق حیوانات اهلی و کارگران در مزرعه، 

در حین برداشت و عملیات پس از برداشت، نقاط بحرانی برای . طریق تماس با انسان، صورت گیرد

آلودگی با آب شستشو، آلودگی از طریق تماس با دست انسان، حیوانات، تجهیزات : آلودگی شامل

عدم حذف سطح که منجر به  دمیباش آلوده یا وسایل حمل و نقل آلوده و فرآیند نامناسب محصوالت

از نقطه نظر ایمنی مواد غذایی و  MAPبنابراین محصوالت (. 99)معقول و مناسب باکتری ها میشود 

 بسته بندی آسیب پذیر هستند زیرا اتمسفر اصالح شده اگر چه نقش بازدارنده در برابر 
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میکروارگانیسم های فاسد کننده مواد غذایی دارد ولی از طرف دیگر نمی تواند مانع رشد 

ه دلیل مدت زمان همچنین رشد آهسته و کند پاتوژن ها ب. میکروارگانیسم های بیمار زا شود

نگرانی در حال حاضر . میتواند منجر به افزایش بیشتر تعداد آنها شود MAPماندگاری محصوالت 

 .L)هایی در ارتباط با پاتوژن های سایکروتروپیک مواد غذایی از قبیل لوکونوستوک منوسیتوژنز 

monocytogenes) یرسینیا انتروکولیتیکا ،(Yersinia enterocolitica)ئروموناس هیدروفیال ، و آ

(Aeromonas hydrophila ) و همچنین کلستریدیوم بوتولینیوم غیر پروتئلیتیک وجود دارد، اگر چه

و E.coli (E. coli O157:H7 )، (Salmonella spp)میگروارگانیسم های دیگری بخصوص سالمونال 

میتوانند خطر آفرین و ،  شته باشندوجود دا MAPزمانیکه در محصوالت ( Shigella spp) شیگال

 .مشکل زا باشند

 (Clostridium botulinum)کلستریدیوم بوتولینیوم  -2-9

اسپورهای کلستریدیوم بوتولینیوم عموما در خاک های کشاورزی و بر روی سطح میوه ها و سبزیجات 

 pHد، درجه سانتی گرا 12مشاهده میشوند کلستریدیوم بوتولینیوم پروتئولیتیک به ندرت در دماهای زیر 

(. 23)رشد و تولید توکسین میکنند  %15و غلظت نمک باالتر از  30/5، فعالیت آبی زیر 0/6زیر 

، 0باالی  pHدرجه سانتی گراد،  9در حداقل دمای کلستریدیوم بوتولینیوم غیر پروتئولیتیک میتواند 

بنابراین نگرانی هایی در مورد استفاده از . رشد نماید% 6، و غلظت نمک باالی %31فعالیت آبی باالی 

MAP  بر اساس نوع محصول در بسته بندی با اتمسفر (. 60)در ارتباط با این میکروارگانیسم وجود دارد

اکسیژن میتواند به دلیل سطح  ،نترل شده، اگر دمای مناسب برای نگهداری محصول رعایت نشودک

افزایش سرعت تنفس محصول به سرعت کاهش پیدا کند و محیطی مناسب برای ارگانیسم های غیر 

  (.10)ایجاد کند برای رشد و تولید توکسین همانند کلستریدیوم بوتولینیوم هوازی 

چون کاهو، کلم، کلم بروکلی، هویج  محصوالتیدر یک مطالعه صورت گرفته برای تحقیق در این رابطه 

و لوبیا سبز بسته بندی شده تحت خال و در هوا مورد مطالعه قرار گرفتند، نتایج نشان داد که بیشتر 

 (.22)محصوالت قبل از اینکه میزان قابل توجهی توکسین تولید نمایند، فاسد شدند 
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 1331هائو و همکارانش در سال  .است% 1احتمال وجود سم بوتولین قبل از فساد محصول در حدود 

نوع فیلم مختلف که  6نتایج مشابهی را برای هویج های خرد شده و لوبیا سبز های بسته بندی شده در 

نتایج مشابهی برای کلم قرمز  (. 11)اجازه انتفال اکسیژن را در رنج های مختلف میدادند، بدست آوردند 

مطالعات بعدی (.  91)قبل از تولید توکسین فاسد شدند  ها و کلم خرد شده بدست آمد که در آن نمونه

رشد بیش از اندازه گاهی اوقات صورت گرفته نشان داد که فلور میکروبی عامل فساد فیزیکی میتواند 

این مورد احتماال به خصوصیات محصول از قبیل فعالیت آبی، (. 29) تحت تاثیر قرار دهدن ها را ژپاتو

pH فلور میکروبی محصول بستگی دارد و این موارد نقش بسیار ، سرعت تنفس، میزان اسپور اولیه، و

در این رابطه مطالعه ای بر روی . بازی میکنند MAPمهمی در بقا و پایداری پاتوژن ها در محصوالت 

ستریدیوم شده صورت گرفت، نتایج نشان دادند که تنها کل کلم های بسته بندی شده با اتمسفر کنترل

زمانیکه محصول در دمای اتاق نکهداری شده بود، توانست رشد کرده و تولید توکسین  Aبوتولینیوم نوع 

 . (62)لحاظ ظاهری نمونه ها فاسد شوند  نماید بدون اینکه از

رشد و تولید توکسین توسط کلستریدیوم بوتولینیوم قبل از خراب شدن یا فساد ظاهری در نوعی قارچ 

 12) مشاهده شداسالیس های سیب زمینی و همچنین در ( Agaricus bisporus mushrooms)خوراکی 

همچنین در مطالع دیگری هر دو نژاد پروتئولیتیک و غیر پروتئولیتیک کلستریدیوم بوتولینیوم در (. 69و 

مورد مطالعه قرار گرفتند، نتایج نشان دادند که نمونه های گردوی کوبیده  MAPتکه های مواد غذایی 

دارای پذیرش ( روز 0درجه سانتی گراد و  20)و پیاز ( روز 21درجه سانتی گراد و  0)شده امریکایی 

سیب زمینی و قارچ های تازه هم (. 2)که توکسین در آنها تولید شده بود ارگانولپتیکی بودند در حالی

هستند و بنابراین احتمال خطر ( Clostridium spp)شده که دارای اسپورهای کلستریدیوم مشخص 

همچنین در  .(60)بسته بندی می شوند وجود دارد  MAPبوتولیسم در این محصوالت که بصورت 

بر روی ریشه جنسینگ امریکایی صورت گرفت، مشخص شد که نمونه  2551مطالعه دیگری که در سال 

 16و  0درجه سانتی گراد بعد از  15و  21های بسته بندی شده با اتمسفر اصالح شده در دمای نگهداری 

(. 95) ایجاد شده بودهفته بترتیب سم بوتولین بدون اینکه خواص ارگانولپتیکی محصول تغییر کند، 

تاثیر بسته بندی با اتمسفر کنترل شده را بر روی فعالیت کلستریدیوم  2556کالری و همکارانش در سال 

 نتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند MAPبوتولینیوم پروتئولیتیک را بر روی تخم مرغ جوشیده 
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نتی گراد نگهداری شده بودند و سپس به دمای درجه سا 12نروتوکسین در تمام نمونه هایی که در دمای 

ی فاسد و نامناسب، ایجاد شده روز بدون داشتن ظاهر 1درجه انتقال داده شده بودند بعد از گذشت  20

 (.3)بود 

و منو نشان میدهد که شاید از رشد  MAPعدم گزارش از وقوع پدیده بوتولیسم در ارتباط با محصوالت 

کلستریدیوم بوتولینیوم در بسته بندی و در رقابت با قلور میکروبی طبیعی محصوالت جلوگیری شده 

به هر حال مطالعات بیشتری جهت تعیین پتانسیل رشد و تولید توکسین کلستریدیوم بوتولینیوم در . است

درجه سانتی  12 – 1که در دماهای نگهداری تا حدودی نامناسب مانند  MAPرنج وسیعی از محصوالت 

بعالوه عوامل بازدارنده دیگر غیر از دما میبایستی برای جلوگیری از تولید توکسین . گراد، مورد نیاز است

 .توسط این میکروارگانیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

  لیستریا منوسیتوژنز -2-4

بر  MAPاخیرا، نگرانی هایی در ارتباط با امکان وجود میکرو ارگانیسم های بیماری زا در محصوالت 

تمرکز کرده اند که در واقع به دلیل توانایی این میکروارگانیسم در رشد در روی لوکونوستوک منوسیتوژنز 

یتواند بصورت عمده در مطالعات زیادی گزارش کرده اند که این ارگانیسم م(. 99)دمای یخچال میباشد 

توسط اتمسفر اصالح شده تحت تاثیر قرار نگیرند، در حالیکه فلور  باقی بمانند و MAPمحصوالت 

بنابراین، (. 10و  16، 1)میکروبی طبیعی محصوالت تحت تاثیر شرایط اتمسفر کنترل شده قرار میگیرند 

از لحاظ ارگانولپتیکی در شرایط مناسبی قرار داشته باشند، ولی  MAPاگر چه شاید محصوالت 

لوکونوستوک منوسیتوژنز در شرایطی که فلور میکروبی محصول کاهش یافته و همچنین در شرایطی که 

به  MAPمیزان اسید الکتیک باکتری ها پایین باشد، میتواند در مدت زمان نگهداری باال مانند محصوالت 

 .پایین رشد نماید راحتی در دماهای

مطالعات اولیه صورت گرفته در این رابطه نشان دادند که لوکونوستوک مونوسیتوژنز القا شده به کلم 

% 31اکسژن و % 11گربن دی اکسید، % 9بروکلی، مارچوبه و گل کلم بوسیله اتمسفر اصالح شده با 

 مطاعات بعدی (. 0)ار نگرفتند روز تحت تاثیر قر 15درجه سانتی گراد به مدت  15نیتروژن در دمای 
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لوکونوستوک مونوسیتوژنز بطور کامال معنی داری در کاهوی بطور کامال شفاف نشان داد که تعداد 

در مطالعه دیگری (. 0)نیتروژن، افزایش یافت % 31اکسیژن و % 9نگهداری شده در اتمسفر اصالح شده 

انتی گراد زمانیکه با استفاده از فیلم نیمه درجه س 1و  6در کاهوی خرد شده که در دمای مشخص شد که 

تراوا ی پر شده با هوا بسته بندی و نگهداری شد، لوکونوستوک مونوسیتوژنز رشد نکرد، در حالیکه در 

همان شرایط نگهداری و زمانیکه بجای هوا از نیتروژن در بسته بندی استفاده شد لوکونوستوک 

لوکونوستوک مونوسیتوژنز زمانیکه از گاز شاهده شد رشد همانطور که م(. 16)مونوسیتوژنز رشد کرد 

عالوه بر این در مطالعه دیگری مشخص شد که افزایش . نیتروژن در بسته بندی استفاده شده، تحریک شد

برخالف (. 1)تحریک نمود رشد لوکونوستوک مونوسیتوژنز را % 25به  15میزان گاز کربن دی اکسید از 

مطالعه ای را بر روی میگوهای بسته بندی شده با اتمسفر  2551و همکارانش در سال  پاتی مطالعه قبلی

نتایج نشان دادند که میگوهای که در اتمسفر . اصالح شده در شرایط مختلف مورد بررسی قرار دادند

درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند اجازه  9کربن دی اکسید بسته بندی شده بودند و در دمای % 155

روز ندادند، در حالیکه نمونه هایی که در شرایط هوازی  10رشد به لوکونوستوک مونوسیتوژنز را در طی 

اختاالفی که در دو (. 65)ستوک مونوسیتوژنز توانست رشد کند و خال بسته بندی شده بودند، لوکونو

ی و یا اختالف در مطالعه اخیر مشاهده میشود امکان دارد به دلیل اختالف موجود بین نوع ماده غذای

 .روش انجام آزمون ها باشد

و ( 15)لوکونوستوک مونوسیتوژنز بر روی اسالیس های سیب در اتمسفر کنترل شده گزارش ها از رشد 

و در دماهای نامناسب نگهداری ( 13)سیب زمینی های پوست شده که بسته بندی تحت خال قرار داشتند 

قرار دادن این ارگانیسم در گروه مخاطره انگیز از لحاظ ایمنی شده بودند، شواهد بعدی را در رابطه با 

گیوانا و همکارانش  2553همچنین در سال  .تکمیل نمود MAPمواد غذایی، بخصوص در محصوالت 

رشد لوکونوستوک منوسیتوژنز را در نوعی ساالد سبزیجات مورد مطالعه قرار دادند، نتایج نشان داد 

% 0) بسته بندی شده بودند  MAPلوکونوستوک منوسیتوژنز در نمونه هایی که با استفاده از تکنولوژی 

 (.61)ست رشد نماید بخوبی توان( اکسیژن %9کربن دی اکسید و 
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مطالعات بیشتری برای تعیین تاثیر اتمسفر های مختلف، فلور میکروبی طبیعی هر محصول و دماهای 

  .به نظر میرسندمورد نیاز  MAPلوکونوستوک مونوسیتوژنز در محصوالت نگهداری بر روی بقا و رشد 

 آئروموناس هیدروفیال -2-5

غذایی بخصوص در محیط های مرطوب پیدا شود و منجر به آئروموناس میتواند در رنج وسیعی از مواد 

همانند لوکونوستوک منوسیتوژنز، آئروموناس هیدروفیال هم (. 21)التهاب روده ای و معده ای میشود 

میتواند در دمای یخچال رشد نماید و از طرفی مطالعات متعددی نشان داده اند که رشد این 

تحت تاثیر قرار نمی گیرد % 05و کربن دی اکسید تا %( 0/1)یژن میکروارکانیسم با غلظت های پایین اکس

(10 .) 

بنابراین برای . بطور کامال قابل توجهی، در بسیاری از محصوالت تجاری این ارگانیسم مشاهده شده است

 151به  156روز، بسته به نوع محصول، تعداد آئروموناس هیدروفیال حدودا از  21تا  1زمانهای نگهداری 

 153یا 
CFU/g  افزایش میابد و در حالیکه محصوالت از لحاظ ظاهری کامال سالم به نظر میرسند، بطور

همانند لوکونوستوک منوسیتوژنز، میزان کربن دی . قابل مالحظه ای حاوی این باکتری بیماری زا میباشند

میزان کربن دی اکسید آئروموناس هیدروفیال شود که البته این میتواند مانع رشد % 05اکسید باالتر از 

 (.9)باعث آسیب به بافت محصول میشود 

( Lactobacillus casei)در یک مطالعه صورت گرفته در این رابطه استفاده از تلقیح الکتوباسیلوس کاسئی 

آئروموناس هیدروفیال در سبزیجات آماده  و دماهای سرد جهت کاهش بقا یا رشد MAPدر ترکیب با 

مطالعات پیشین نشان داده اند که افزایش الکتیک (. 60)مصرف مانند کاهوی تازه، پیشنهاد شده است 

و در نتیجه کاهش  pHموجب کاهش %( 99)اسید باکتری ها در ترکیب با میزان باالی کربن دی اکسید 

پس در نهایت میتوان نتیجه گرفت که برای (. 11) جمعیت آئروموناس در ساالد سبزیجات میشود

بایستی از یک روش ترکیبی دیگر استفاده نمود که  MAPجلوگیری از رشد آئروموناس در محصوالت 

 .نیازمند تحیقات بیشتر در این زمینه است

  MAPمیکروارگانیسم های بیماری زای دیگر در ارتباط با محصوالت  -2-6
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در وقوع مشکالت ناشی از مصرف مواد ، یرسینیا و کامپیلو باکتر  E.coliارگانیسم هایی همچون سالمونال، 

وجود دارد  MAPغذایی داللت دارند، بنابراین نگرانی های در رابطه با رفتار این ارکانیسم ها در محصوالت 

  (60و  1)

 Salmonella)رشد سالمونال انتریتدیس الیفداس و همکارانش نشان دادند که بقا و  2550در سال 

Enteritidis ) در نوعی گوجه فرنگی که بصورتMAP (0 % کربن دی اکسید% 6اکسیژن و ) بسته بندی شده

این  CFU 151اولیه ارگانیسم در سطح گوجه فرنگی ها بستگی داشت بطوریکه با تعداد اولیه  بودند به تعداد

 159درجه سانتی گراد باقی ماند در حالیکه در جمعیت اولیه  22و  1باکتری در سطح نمونه هادر دمای 
CFU 

در مطالعه (. 11)روز بطور کامل از بین رفت  6د از و در شرایط مشابه این باکتری در اتمسفر اصالح شده بع

بسته بندی با اتمسفر کنترل شده به تنهایی ای که بر روی اسفناج صورت گرفت مشخص شد که استفاده از 

تاثیر گذار باشد ولی استفاده از ( Escherichia coli O157:H7)ی تواند بر روی عدم رشد اشرشیا کلنمی 

کلرین دی اکسید در ترکیب با بسته بندی با اتمسفر کنترل شده میتواند مانع از رشد و بقا این ارگانیسم شود و 

 (.20) یدتامین نما MAPایمنی غذایی این محصول را در طی زمان نگهداری به روش 

و کامپیلوباکتر ( Y. enterocolitica)اطلعات در مورد وجود پاتوژن های روده ای از قبیل یرسینیا انتروکولیتیکا 

(Campylobacter ) در محصوالتMAP تی در رابطه محصوالت گوشتی ابسیار محدود است و فقط گزارش

 .وجود دارد

که تربچه، پیاز، جعفری و سیب زمینی  و دیگری بر روی اسفناج، دو مطالعه کامال مجزا یکی بر روی کاهو 

در . (90و  21) نشان دادند که کامپیلو باکتر در آنها وجود نداشت بسته بندی شده بودند MAPبصورت 

حالیکه در مطالعه دیگری که بروی کاهو بسته بندی شده با اتمسفر کنترل شده صورت گرفت مشخص شد که 

نیتروژن %  15کربن دی اکسید و % 11اکسیژن، % 2ترکیب با اتمسفر اصالح شده شامل یخچال در دمای 

 (66)میتواند شرایط مناسیبی را برای رشد این باکتری مهیا نماید 

مورد  MAPمطالعات چندانی برای تعیین رفتار یرسینیا انتروکولیتیکا در محصوالتی چون میوه ها و سبزیجات 

% 05تا  65در حالیکه اطالعات بدست آمده از محصوالت گوشتی نشان میدهد که بررسی قرار نگرفته است، 

 (.10)کربن دی اکسید بطور جزئی بر روی رشد این باکتری تاثیر گذار بوده است 
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در حال حاضر گزارشات مسمومیت های غذایی ناشی از پاتوژن های مواد غذایی رو به افزایش است، اگرچه 

ه که بوسیله اتمسفر کنترل شده بسته بندی شده اند، گزارشات چندانی وجود ندارد، در رابطه با محصوالت تاز

 .در رابطه با امنیت غذایی و سالمت مصرف اینگونه محصوالت ضروری به نظر میرسدمراقبت و احتیاط 

 نتیجه گیری -3

ترین گازهایی هستند که در بسته بندی با اتمسفر اصالح لگازهای اکسیژن، کربن دی اکسید و نیتروزن معمو

در میان آنها تنها گاز کربن دی اکسید دارای خواص ضد میکروبی است، که منجر به . شده کاربرد دارند

دیگری همچون اکسید  اگر چه گازهای. فاز تاخیری و زمان تولید مثل در فاز لگاریتمی میشود طوالنی تر شدن

پروپیلن مورد بررسی و مطالعه قرار  دی اکسید، اتیلن، کلرین، و همچنین اوزون و اکسید نیتریک، سولفور

 .، ولی این گازها به دالیل ایمنی، عمومیت مصرف و هزینه، عموما استفاده نمیشوندگرفته اند

چه از سطح مناسب و پیشنهادی گاز اکسیژن در بسته بندی با اتمسفر اصالح شده برای میوه ها و سبزیجات  

در % 1است، اگر چه در واقعیت سطح اکسیژن به کمتر از % 0تا  1لحاظ ایمنی و چه از لحاظ کیفی بین 

 .میرسد MAPمحصوالت 

فلور میکروبی طبیعی محصوالت که بطور عمده مسئول فساد پذیری محصوالت تازه هستند، برای هر محصول 

و بدلیل اثر متقابل این فلور میکروبی با پاتوژن ها در . ندو برای هر شرایط نگهداری میتوانند کامال متفاوت باش

 .بحث امنیت غذایی، حذف کامل آنها نبایستی صورت بگیرد

امروزه، نگرانی در رابطه با پاتوژن های سایکروتروپیک مواد غذایی از قبیل لوکونوستوک منوسیتوژنز، یرسینیا 

تریدیوم بوتولینیوم غیر پروتئولیتیک و بسیاری از انتروکولیتیکا و آئروموناس هیدروفیال و همچنین کلس

میکروارگانیسم های دیگر بخصوص سالمونال، اشرشیا کلی، کامپیلو باکتر و غیره وجود دارد که در صورت 

میتوانند برای سالمتی مصرف کننده خطرناک  بندی شده با اتمسفر کنترل شده، وجود در محصوالت بسته

 . باشند

 



14 
 

 

 منابع -4

1- Amanatidou A, Smid EJ, Gorris LGM. 1999. Effect of elevated oxygen and carbon 
dioxide on the surface growth of vegetable-associated micro-organisms. Journal of 

Applied Microbiology, 86:429-38. 

2- Austin JW, Dodds KL, Blanchfield B, Farber JM. 1998. Growth and toxin production by 

Clostridium botulinum on inoculated fresh-cut packaged vegetables. Journal of Food 

Protection, 61(3):324-8. 

3- Bennik MHJ, Smid EJ, Rombouts FM, Gorris LGM. 1995. Growth of psychotrophic 

foodborne pathogens in a solid surface model system under the influence of carbon 

dioxide and oxygen. Food Microbiology, 12:509-19. 
4- Bennik MHJ, Vorstman W, Smid EJ, Gorris LGM. 1998. The influence of oxygen and 

carbon dioxide on the growth of prevalent Enterobacteriaceae and Pseudomonas species 

isolated from fresh and controlled-atmosphere-stored vegetables. Food Microbiology, 

15:459-69. 

5- Berrang ME, Brackett RE, Beuchat LR. 1989a. Growth of Listeria monocytogenes on 

fresh vegetables stored under controlled atmosphere. Journal of Food Protection, 

52(10):702-5. 

6- Beuchat LR, Brackett RE. 1990b. Inhibitory effects of raw carrots on Listeria 

monocytogenes. Applied and Environmental Microbiology, 56(6):1734-42. 

7- Brody A. 1995. A perspective on MAP products in North America and Western Europe. 

In: Farber JM, Dodds KL, editors. Principles of modified atmosphere and sous-vide 

packaging. Lancaster (PA): Technomic Publishing. p 13-36. 
8- Carlin F, Nguyen-the C, Cudennec P, Reich M. 1989. Microbiological spoilage of fresh 

ready-to-use grated carrots. Sciences des Aliments, 9: 371–386 

9- Claire, B., Smith, J. P., El- Khoury, W., Cayouette, B., Ngadi, M., Blanchfield, B and 

Austin, J.W. 2004.  Challenge studies with Listeria monocytogenes and proteolytic 

Clostridium botulinum in hard-boiled eggs packaged under modified atmospheres. Food 

Microbiology, Volume 21, Issue 2: 131-141 

10- Conway WS, Janisiewicz WJ, Watada AE, Sams CE. 1998. Survival and growth of 

Listeria monocytogenes on fresh-cut apple slices. Journal of Phytopathology, 88:S18. 

11- Das, E., Gurakan, G. C and Bayindirli, A. 2006. Effect of controlled atmosphere storage, 

modified atmosphere packaging and gaseous ozone treatment on the survival of 

Salmonella Enteritidis on cherry tomatoes. Food Microbiology 23: 430–438 

12- Dignan DM. 1985. Evaluation of the botulism hazard from diced raw potatoes preserved 

by gas exchange (sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide). Dissertation 

Abstracts International, 46(4):1011B. 

13- Farber JM. 1991. Microbiological aspects of modified-atmosphere packaging 

technology— a review. J Journal of Food Protection, 54(1):58-70. 

14- Francis GA, O’Beirne D. 1997. Effects of gas atmosphere, antimicrobial dip and 

temperature on the fate of Listeria innocua and Listeria monocytogenes on minimally 

processed lettuce. International Journal of Food Science & Technology, 32:141-51. 
15- Francis GA, O’Beirne D. 1998. Effects of storage atmosphere on Listeria monocytogenes 

and competing microflora using a surface model system. International Journal of Food 

Science & Technology, 33:465-76. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2672
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2672
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07400020
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07400020
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0099-2240
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002003000625
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002003000625
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291439-0434


15 
 

 
16- Francis GA, Thomas C, O’Beirne D. 1999. The microbiological safety of minimally 

processed vegetables. International Journal of Food Science & Technology, 34:1-22. 

17- Garcia-Gimeno RM, Sanchez-Pozo MD, Amaro-Lopez MA, Zurera-Cosano G. 1996. 

Behavior of Aeromonas hydrophila in vegetable salads stored under modified atmosphere 

at 4 and 15 °C. Food Microbiology, 13:369-74. 

18- Hao YY, Brackett RE, Beuchat LR, Doyle MP. 1998. Microbiological quality and the 

inability of proteolytic Clostridium botulinum to produce toxin in film-packaged fresh-

cut cabbage and lettuce. Journal of Food Protection, 61:1148-53. 

19- Juneja VK, Martin ST, Sapers GM. 1998. Control of Listeria monocytogenes in vacuum- 

packaged pre-peeled potatoes Journal of Food Science, 63(5):911-4. 

20- King AD, Jr., Michener HD, Bayne HG, Mihara KL. 1976. Microbial studies on shelf life 

of cabbage and coleslaw. Applied and Environmental Microbiology, 31(3). 
21- Kirov SM. 1997. Aeromonas. In: Hocking AD, Arnold G, Jenson I, Newton K, 

Sutherland P, editors. Foodborne microorganisms of public health significance. Tempe, 

Australia: Trenear Printing Service Pty. Ltd. p 474-92. 

22- Larson AE, Johnson EA, Barmore CR, Hughes MD. 1997. Evaluation of the botulism 

hazard from vegetables in modified atmosphere packaging. Journal of Food Protection 

(10):1208-14. 

23- Larson AE, Johnson EA. 1999. Evaluation of botulinal toxin production in packaged 

fresh-cut cantaloupe and honeydew melons. Journal of Food Protection, 62(8):948-52. 

24- Lee L, Arul J, Lencki R, Castaigne F. 1995. A review on modified atmosphere packaging 

and preservation of fresh fruits and vegetables: physiological basis and practical 

aspects—part 1. Packaging Technology and Science, 8:315-31. 

25- Lee L, Arul J, Lencki R, Castaigne F. 1996. A review on modified atmosphere packaging 
and preservation of fresh fruits and vegetables: physiological basis and practical 

aspects—part 2. Packaging Technology and Science, 9:1-17. 

26- Lee, s and Beak, S. 2008. Effect of chemical sanitizer combined with modified 

atmosphere packaging on inhibiting Escherichia coli O157:H7 in commercial spinach. 

Food Microbiology, 25: 582–587 

27- Little C, Roberts D, Youngs E, de Louvois J. 1999. Microbiological quality of retail 
imported unprepared whole lettuces: a PHLS Food Working Group Study. Journal of 

Food Protection, 62(4):325-8. 

28- Littlefield NA, Wankier BN, Salunkhe DK, McGill JN. 1996. Fungistatic effects of 

controlled atmospheres. Journal of Applied Microbiology, 14(4):579-81. 

29- Lund BM, Peck MW. 2000. Clostridium botulinum. In: Lund BM, Baird-Parker TC, 

Gould GW, editors. The microbiological safety and quality of food. Gaithersburg (MD): 

Aspen. p 1057-109. 

30- Macura, D., McCannel, A. M and Li, M. Z. C. (2001). Survival of Clostridium botulinum 

in modified atmosphere packaged fresh whole North American ginseng roots. Food 

Research International, Volume 34, Issues 2: 123-125 

31- Moleyar V, Narasimham P. 1994. Modified atmosphere packaging of vegetables: an 

appraisal. Journal of Food Science and Technology 31(4):267-78. 
32- Molin G. 2000. Modified atmospheres. In: Lund BM, Baird-Parker TC, Gould GW, 

editors. The microbiological safety and quality of food. Gaithersburg, MA: Aspen 

Publishers. p 214-34. 

33- National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods.1999. 

Microbiological safety evaluations and recommendations on fresh produce. Food 

Control, 10:117-43. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07400020
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0099-2240
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2672
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996900001393
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996900001393


16 
 

 

34- Nguyen-the C, Carlin F. 1994. The microbiology of minimally processed fresh fruits and 

vegetables. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 34(4):371-401. 

35- Nguyen-the C, Prunier JP. 1989. Involvement of pseudomonads in the deterioration of 

“ready-to-use” salads. International Journal of Food Science & Technology, 24:47. 

36- Park CE, Sanders GW. 1992. Occurrence of thermotolerant campylobacters in fresh 

vegetables sold at farmers’ outdoor markets and supermarkets. Canadian Journal of 

Microbiology, 38(4):313-6. 

37- Parry RT. 1993. Introduction. In: Parry RT, editor. Principles and applications of MAP of 

foods. New York, USA: Blackie Academic and Professional. P 1-18. 

38- Petran RL, Sperber WH, Davis AR. 1995. Clostridium botulinum toxin formation in 

romaine lettuce and shredded cabbage: effect of storage and packaging conditions. 

Journal of Food Protection, 58:624-7. 

39- Phillips CA. 1996. Review: modified atmosphere packaging and its effects on the 

microbiological quality and safety of produce. International Journal of Food Science & 

Technology, 31:463-79 

40- Rutherford, T. J., Marshall, D. L., Andrews, L. S., Coggins, P. C., Schilling, M. W and 

Gerard, P. 2007. Combined effect of packaging atmosphere and storage temperature on 

growth of Listeria monocytogenes on ready-to eat shrimp. Food Microbiology, 24: 703–

710 

41- Scif, G. O., Randazzo, C. L., Restuccia, C., Fava, G and Caggia, C. 2009. Listeria 

innocua growth in fresh cut mixed leafy salads packaged in modified atmosphere. Food 

Control, 20: 611–617 

42- Solomon HM, Kautter DA, Lilly T, Rhodehamel EJ. 1990. Outgrowth of Clostridium 

botulimun in shredded cabbage at room temperature under modified atmosphere Journal 

of Food Protection, 53(10):831 3. 

43- Sugiyama H, Yang KH. 1975. Growth potential of Clostridium botulinum in fresh 

mushrooms packaged in semipermeable plastic film. Journal of Applied Microbiology, 

30:964-9. 

44- Tran TT, Thunberg RL, Bennett RW, Matthews RN. 2000. Fate of Campylobacter jejuni 

in normal air, vacuum, and modified atmosphere packaged fresh-cut vegetables 

[abstract]. In: 114th Annual Meeting, Association of Official Analytical Chemists; 2000 

Sept 10-14; Philadelphia (PA). Gaithersburg (MD): AOAC. p 86. 
45- Vescovo M, Scolari G, Orsi C, Sinigaglia M, Torriani S. 1997. Combined effects of 

Lactobacillus casei inoculum, modified atmosphere packaging and storage temperature in 

controlling Aeromonas hydrophila in ready-to-use vegetables. International Journal of 

Food Science & Technology, 32:411-9. 

46- Zagory D. 1995. Principles and practice of modified atmosphere packaging of 

horticultural commodities. In: Farber JM, Dodds KL, editors. Principles of 

modifiedatmosphere and sous-vide product packaging. Lancaster, PA: Technomic 

Publishing Co Inc. p 175-204. 

47- Zagory D. 1999. Effects of post-processing handling and packaging on microbial 

populations. Postharvest Biology and Technology, 15:313-21. 


