
 
 

 تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده
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  دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشجوی کارشناسی ارشد. 1

 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه فردوسی مشهد.2

 :کیدهچ

کیلوگرم در سال دو  151انه بر اساس آمار فائو ایرانی ها با مصرف سر

برابر کشورهای توسعه یافته و سه برابر کشورهای در حال توسعه میوه 

 عدم از که ندهست هایی بیماری دچارمردم  حال این مصرف می کنند با

که در این زمینه فراوری  گیرند می نشات سبزیجات و ها میوه کافی مصرف

. شود سبزیجات می و ها وهو توزیع نامناسب سبب فرهنگ مصرف نادرست می

 سبزی و میوه تبدیل و فرآوری های روش ترین مناسب به لذا دستیابی

بهبود بخشیدکه در این میان بسته توان سرانه واقعی مصرف را  می

بندی میوه ها وسبزیجات به صورت برش خورده از اهمیت خاصی برخوردار 

به صورت برش از جمله مزایای  بسته بندی میوه ها و سبزیجات  .است

بهینه سازی مصرف  خورده می توان به بهینه سازی رژیم غذایی افراد،

بهبود وضعیت اقتصادی خانوار ودر نتیجه بهبود   سرانه میوه ،

ایجاد تنوع وافزایش مشتری پسندی محصوالت و   اقتصاد کشور،

 .اشاره کرد اشتغالزایی

 بافت سفتي، عم،ط غذایي، ارزش كاهش ، خورده برش غذایي مواد فرآوري

 دهد مي كاهش را آن ماندگاري مدت و كند مي تسریع را محصول یك رنگ و

 فراهم میكروبي رشد براي را مناسبي شرایط شده زخمي سطوح همچنین و

 نگهداري و ذخیره حین در كافي كنترل هاي استراتژي بنابراین. كند مي

 و حسي خواص و اي تغذیه ارزش كاهش باید خورده برش غذایي مواد تولید

  .برساند حداقل به را میكروبي رشد

 هاوسبزیجات میوه بندی لذا در این مقاله ضمن بررسی تکنولوژی بسته

 موثر، هاي كننده ضدعفوني از استفاده مناسب، فرآوري خورده ، برش

 تخریب كاهش اصلي هاي راه و ها روش و مناسب بندي بسته نگهداري، دماي

 .مورد بررسی قرار گرفته است ردهخو برش غذایي مواد سریع

 بسته بندی ، میوه و سبزیجات برش خورده ، اتمسفر اصالح شده :كلمات كلیدي

 

 :مقدمه
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پیشنهادی فائو برای میزان انرژی ومواد مغذی مورد با بررسی جداول 

نیاز روزانه بدن و مقایسه ان با جداول انرژی و ترکیبات میوه های 

ریافت که روزانه میزان مشخصی از میوه ها مختلف به راحتی می توان د

برای بدن مفید خواهد بود ومصرف بیشتر از یک حد خاص تاثیر چندانی 

 بسته بندی لذا در صورت وجود. نخواهد داشت و توسط بدن دفع می گردد

تواند میزان میوه مورد نیاز  میوه ها به صورت برش خورده افراد می

میوه خریداری و  انواع بیشتری ان به دنبالخود را تهیه کرده و 

 . کنند که قطعا رژیم افراد بهبود می یابد مصرف می

کیلوگرم در سال دو  151بر اساس آمار فائو ایرانی ها با مصرف سرانه 

برابر کشورهای توسعه یافته و سه برابر کشورهای در حال توسعه میوه 

، ایرانی کیلوگرم است 22سرانه مصرف میوه در جهان . مصرف می کنند

کیلوگرمی یازدهمین مصرف کننده ی بزرگ میوه  151ها با سرانه مصرف 

بنابراین سرانه مصرف میوه در ایران دو و . در جهان شناخته شده اند

اما متاسفانه باید .نیم برابر سرانه مصرف میوه در سطح جهان است

که از عدم مصرف کافی   ندهایی هست بازهم دچار بیماری مردمبگوییم 

بنابراین بسته بندی میوه ها به  گیرند ها و سبزیجات نشات می میوه

صورت برش خورده سبب بهبود فرهنگ خرید و مصرف ونهایتا سبب افزایش 

 .واقعی مصرف سرانه میوه میشود

از جمله مقوله هایی است که کاهش و افزایش آن به  نیز ضایعات میوه

درصد  22ین طبق امار همچن. صورت مستقیم بر قیمت ها اثر می گذارد

با دستیابی به مناسب ترین روش که  ضایعات میوه در کشور را داریم

  .دکاهش دا می توان ضایعات این محصوالت را  از های فرآوری 

 برداشت از پس خورده برش غذایي مواد كیفیت

 كنترل هاي برنامه و كودها آبیاري، عملیات محیطي، شرایط ها، گونه

 شستشو، قبیل از عملیاتي. گذارند مي اثر لیدتو كیفیت بر آفات

 محصول ذاتي كیفیت بندي بسته و كردن مخلوط برش، بندي، درجه سورتینگ،

 دنبال به كه كننده مصرف براي محصول ارزش به اما دهند نمي تغییر را

  برش.  .افزاید ، ميباشد مي سالم و خوشمزه غذایي ماده و آساني

 آنها برگشت غیرقابل كیفیتبخشي از شكاهسبب  سبزیجات و ها میوه

 بیشتر نگهداري طي در تواند نمي محصوالت نوع این حسي كیفیتو شود مي

 هاي تكنیك كارگیري به طریق از تواند مي ولی این کیفیت. یابد بهبود

 به نهایت در و مناسب نگهداري دماي بهینه، بندي بسته و فرآوري

 هاي كننده جذب یا اتیلن و شدن يا قهوه آنزیمي هاي بازدارنده كارگیري

 . شود حفظ اكسیژن

  پیش سرد کردن

شوند زیرا دماهاي پایین تنفس  سرد شسته مي  مواد خام معمواًل در آب

شستشوي مواد اولیه . کاهش می دهدگیاهي، تعرق، فعالیت میكروبي را 



 
كننده های  شیمیایي موجود در آب توسط  داغ با آب سرد سبب جذب آلوده

حفظ دماي آب  .هاي گیاهي می شود  بافت
C

باالي دماي داخلي محصول  5ْ   

بهتر است  بنابراین تواند از این اثر كشش و مكیدن جلوگیري كند مي

باشد  وجود داشته یك مرحله سرد كردن با هواي ابتدایي قبل از شستشو

دمای  .دمایي بین محصول و دماي آب را به حداقل برساند اختالفكه 

افزایش رشد  ، کاهش رطوبت محصول  ل در طی فرآوری سببباالی محصو

می  محصولنیز کاهش کیفیت و  افزایش پوسیدگی ،میکروارگانیسم ها 

  .شود

  شستشو

هاي هرز و سالم  محصول باید تمیز، عاري از خاك، حشرات، فلزات و علف

مواد خام باید با دقت قبل از فرآوري تمیز شوند زیرا . و ایمن باشد

شوند كه بیشتر در تماس با  تازه برش خورده از موادي تهیه مي تمحصوال

خاك و بدون هیچ عملیات ضد میكروبي قوي از قبیل پاستوریزاسیون یا 

حتي محصوالت سالم از مزرعه . اند استریلیزاسیون تولید و پرورش یافته

ي یآب و هوا شرایطها به خصوص در  وسیعي از پاتوژن  تواند جمعیت مي

شستشوي مواد خام قبل از برش و در حین فرآوري . داشته باشندگرم را 

ها و هر ماده  حضور پاتوژن خطرموثرترین روش به حداقل رساندن   برش

. باشد باقي مانده بر روي محصول از شرایط برداشت و فرآوري مي

گیرد،  ها قرار مي آب حاوي پاتوژن ضهنگامي كه میوه و سبزیجات در معر

 همچنین .پوسند نتیجه در حین حمل و نقل و فرآوري مي و درشده آلوده 

ها و  تواند از طریق خردكننده مينیز آلودگي ثانویه میكروبي 

توانند در معرض  هاي داخلي مي ها اتفاق بیفتد و بافت ورقه كننده ورقه

باید شستشو عملیات  از طرفی. میكروبي پس از برش قرار گیرند آلودگی

 همچنین. كاهش یابدنیزشود تا رشد میكروبي در دماي پایین انجام 

و عملیات بعدي بدون سرد كردن محصول  اولیه شستشو تأخیر بین 

مدت ماندگاري  یتا کاهشانهو  میکروارگانیسم هاتواند اجازه رشد  مي

  .محصول را در پی داشته باشد

هاي خاك و  ها و آلودگي شستشو جهت حذف ناخالصي عملیاتكارایي 

روش شستشوي مواد  میكروبي به فاكتورهاي زیادي از قبیل هاي آلودگي

نوع میوه و سبزي تازه  ، كننده ماده ضدعفوني  نوع و غلظت،  خام

عوامل گندزدایي كه براي ضدعفوني آب به كار .بستگی داردبریده شده 

كلر، اوزون، اسیدهاي آلي، پراكسید : شوند عبارتند از گرفته مي

، اولتراسوند و غیره كه uvاي فسفریك، اشعه ها، اسیده هیدروژن، الكل

 دارند طی تحقیقات انجام شدهسیزژستي اثربعضي از آنها بر هم 

میكروبي بیشتري نسبت به تیمار  در اسید آلي اثر آنتيکاهو وري  غوطه

را در حین نگهداري و ذخیره  آناوزون و كلر بر روي فلورمیكروبي 

در یکسان ات كلسیم و كلر اثر الكتحفظ رنگ و بافت  زمینهدر . دارد

 ترکیب مناسببنابراین الكتات كلسیم یك . كل دوره نگهداري را دارند

بر روي كاهو اثر رنگبري تحقیقات انجام شده  طی باشد زیرا شستشو مي



 
نیز ایجاد ورقه شده  هاي ورقه و ظاهر سفید بر روي سطح هویچندارد 

  .نمی کند

 :كلرینه كردن 

ها و  كلر آمین) زا كیبات كلرینه سرطانكلر سبب تشكیل تر

توانند پوست را  تركیبات كلر مي.در آب می شود (ها هالومتان تري

هر چند كه  .كنند را به داخل محیط آزاد  کلر بسوزانند و گاز خطرناك

هاي هرز  ها، علف یك سیستم گندزدایي مطمئن كه بتواند كثیفي

ا را حذف كند در حالي كه در ه ها و میكروارگانیسم كش مانده حشره باقي

، هنوز نگذاردزمان اثر منفي بر روي كیفیت خارجي و داخلي محصول هم

اثر سه فاكتور انتخاب شده  (7002)و همكاران  Lu. پیدا نشده است

بر روي كاهش ( مانند غلظت كلر، زمان شستشو و نسبت آب به كاهو)

مورد مطالعه را هاي مزوفیل هوازي در كاهوي بریده شده تازه  باكتري

 1و 5، 2هاي  میکروگرم  كلر، زمان 150یا  25، 0هاي  غلظت. دادندقرار 

را بررسی آب به كاهو کیلو  05  و 00، 25هاي  دقیقه شستشو، و نسبت

 25كه شستشو با غلظت كلر  دادنشان آنها هاي مدل  بیني پیش. کردند

تازه  یر كاهوهاي مزوفیل هوازي را د دقیقه باكتري 5میکرو گرم براي 

-1برش خورده تا حدود 
log cfug7 هاي  دهد همین كاهش در باكتري كاهش مي

مزوفیل هوازي از طریق تنظیم زمان شستشو و نسبت آب به كاهو بدست 

هنگامي كه محلول كلرینه شده در تماس با محصول برش خورده . آمد

هاي  ، آباز قبیل بافت سبزي)كننده با مواد آلي  گیرد ضدعفوني قرار مي

كاهش ( آزاد)واكنش خواهد داد و كلر ( ها سلولي، ذرات خاك، میكروب

هر چه مقدار تركیبات سلولي آلي آزاد شده توسط برش  .خواهد یافت

كمتر نیز محصول كمتر باشند، تفاوت بین كلر كل و كلر در دسترس 

غلظت مناسب كلر به كار گرفته شده در حین ضدعفوني باید . خواهد بود

توجه به نوع محصول، اندازه برش و نوع برش در نظر گرفته شود و با 

اثر كشندگي كلر در چند  Beuchat (7002)با توجه به تحقیقات . سازي شود مدل

و زمان شستشوي  50-200 وکلربا غلظت. افتد  دقیقه اول تیمار اتفاق مي

-1ها را تا  تواند تعداد میكروارگانسیم مي ای دقیقه 2-1
logctug7-1  را

 .كاهش دهد 

  كردن  خشك

. استیك فاكتور مهم براي ثبات محصول تازه بریده شده كنترل رطوبت 

 وجود دارند که برخی از آنهاآب شستشو  هاي مختلفی جهت حذف روش

هاي  روي الك ازعبور دادن محصول  ،  سانتریفوژ كردن عبارتند از

 بایدهر محصول  مدت و سرعت سانتریفوژ كردن براي. ویبره با وزش هوا

ماندن اب بر روي سطح  سانتریفوژ كردن کم سبب باقيزیرا  تنظیم شود

منجر به تخریب سلولي و نیزسانتریفوژ کردن اضافي و  شود میمحصول 

تا  rpm0از )اثر سرعت  (7002)و همكاران Pirovani .خواهد شد نشست سلولي 

rpm180 ) شك كردن چرخشي از خ( دقیقه 9از یك دقیقه تا )و مدت عملیات



 
مانده بر روي اسفناج خرد شده و شستشو داده  بر روي آب اضافي باقي

تكنولوژي  Tao (7002)و  Lu. .شده را مورد ارزیابي قرار دادند

تصویربرداري را جهت تعیین تخریب بافت كاهو بریده شده تازه و 

 .به كار بردندرا اسفناج در حین فرآیند خشك كردن سانتریفوژي 

هاي زیاد در تخریب كاهوي خرد شده تازه بین دو سرعت خشك كردن  تفاوت

  .مشاهده شد rpm250و  rpm150ی  سانتریفوژ

  كردن  هاي خشك سیستم

براي سبزیجات حساس  بیشترهواي مداوم   با جریان کنهاي خشك  تونلاز 

 از نقاط بحراني هنگامي كه برخی از.شوند و لطیف به كار برده مي

 : عبارتند از شوند هوا به كار برده مي جریان كن با هاي خشك تونل

رنگ شدن مواد اولیه، شوك  دماي هوا جهت جلوگیري از كم بهینهتنظیم 

مانده بر  حرارتي بین جریان دماي هوا و دماي مواد خام و آب باقي

مدت و توانند كیفیت  فاكتورهایي هستند كه مي گیروي مواد خام  كه هم

 کنهاي خشك  ها اخیرًا تونل بعضي شركت. اهش دهندرا كمحصول ماندگاري 

 باالییاما هزینه  بوده اند كه بسیار موثر و كارا سرد را معرفي كرده

 شرایطبار میكروبي پایین بر روي مواد اولیه یا .  دارندرا 

توانند منجر به تخریب بافتي كمتر در حین خشك  مي نیزضدعفوني موثر

د محصوالت تجاري با ارزش باال و مدت كردن طوالني و در نهایت تولی

 . شودبیشتر ماندگاري 

 برش

  گیري، اسالیس خورده پوست هاي برش تولید سبزیجات و میوهدر فرایند 

طبیعتا سبب ایجاد قطعه كردن، خرد كردن یا له كردن  كردن، قطعه

 اسیبهاي  بنابراین، فیزیولوژي بافت. شود ميصدمات مكانیكي به محصول 

شایي قرار غتخریب  بیشتر ونیز در معرض تنفس و تولید اتیلندیده که 

ها و سوبتراها و تجمع  تخریب سلولي و جدا شدن آنزیم سببدارند 

ها بیوشیمیایي سبب  تمام این واكنش. شود هاي ثانویه مي متابولیت

اي  تغییرات در خصوصیات كیفي از قبیل بافت، رنگ، طعم و ارزش تغذیه

هاي برش خورده اثر  در بافت صدماتبر شدت  ی کهیفاكتورها .می شوند

، مرحله بلوغ و رسیدگي فیزیولوژیكي، نژاد،  گذارند شامل گونه مي

 صدماتهاي مختلف و شدت  ، فشار بخار آب، بازدارنده7COو  7Oدما، غلظت 

در مقایسه با  این محصوالت راگیري و برش سرعت تنفس  پوست. . باشند مي

 Del Aguila.دهد از یك به هفت برابر افزایش ميازه محصول كامل و سالم ت

در سرعت تنفس، تولید اتیلن و مواد جامد   تفاوت( 2002)و همكاران 

محلول بین تربچه خرد شده و سالم و كامل و بین تربچه خرد شده و 

در طي نگهداري به صورت سرد، سرعت . گیري كردند ورقه شده اندازه ورقه

در حالي كه نوسان در تربچه  ماندباقي تنفس تربچه سالم ثابت 

 9. سرعت تنفس باالتر در تربچه خرد شده مشاهده شد وخورده تازه  برش

ورقه شده  ساعت پس از فرآوري تولید اتیلن در تربچه خرد شده و ورقه

بریدن و خرد كردن باید تا جاي . نسبت به تربچه سالم باالتر بود



 
ي ساخته شده از استیل ضدزنگ ها امكان با تیزترین چاقوها و تیغه

بیان كردند كه ابزار برش بسیار تیز Sa Itreit (1992 ). انجام شوند

O'Beime (1998 )و  Barry-Ryan. دیده را كاهش دهد هاي آسیب تواند تعداد سلول مي

هاي هویچ تهیه شده با استفاده از تیغه  ورقهدر مشاهده كردند كه 

را نیز در پی بدطعمي انتشار اهش تیز بار میكروبي كاهش یافته و ک

تر نسبت به  مدت ماندگاري طوالني دارای همچنین محصولو خواهد داشت

 Cantuellو  Portela. می باشدهاي تهیه شده با استفاده از یك تیغه كند  ورقه

وي ظاهر و فیزیولوژي ر بر صدماتنتایج تیزي تیغه و درجه  (7001)

قطعات تهیه شده با . كردند طالبي تازه برش خورده را ارزیابي

كند  روز حفظ مي 2را براي حداقل  ظاهریاستفاده از مته تیز، كیفیت 

كیفیت روز  2در حالي كه قطعات تهیه شده با استفاده از مته كند در 

كه مربوط به كدر شدن سطحي و تغییرات ظاهری نا مناسبی را داشتند 

، سفتي، محتواي قند تیزي مته بر تغییرات در پوسیدگي. رنگ سطح بود

یا آروما اثري ندارد در حالي كه در قطعات بریده شده با مته كند 

ها در مقایسه با  غلظت اتانول، بوي بد و خروج و نشت الكترولیت

اثرات O'Beirne (7005 )و  Gleeson  .قطعات بریده شده با مته تیز افزایش یافت

و فلورمیكروبي  E.coliاي ورقه كردن مختلف بر روي رشد و بق هاي ورقه روش

قبلي در حین نگهداري در دماي 
C

بندي شده تحت  برروي سبزیجات بسته 1ْ   

( ورقه شده و كاهوي روغن مالیده شده هاي ورقه هویچ)اتمسفر اصالح شده 

بر روي سطوح  تاثیر بیشتریورقه كردن  روش ورقه. را ارزیابي كردند

 را داردطوح برش بر روی س صدماتبیشترین  که E.coliتلقیح ابتدایي  

ورقه كردن همچنین بر رشد كل فلور میكروبي اثر  روش ورقه .بهتر رشد

استفاده از تیغه تیز منجر به سرعت تنفس   عالوه بر این. می گذارد

 .شود مي نیزتر كمتر و پایین

گیري،  که از تسریع پوسیدگي مربوط به پوست یروشهای جدیدبرخی از 

 :عبارتند از دن جلوگیري می کنندورقه كر برش یا ورقه

 شود مي است ور ورسازي كه شامل برش میوه در حالي كه در آب غوطه غوطه

و  Lamikanra.  (uv-c)انجام عملیات برش تحت تشعشع ماوراء بنفش  و

پس از برش مدت  uv استفاده از مشاهده كردند كه  (7005)همكاران 

تر  به طور اختصاصي. خشدبهبود می بماندگاري طالبي برش خورده را 

رنسیدیتي را در حین فرآوري ، uv-cاین مطالعه نشان داد كه تشعشع 

حفظ سفتي را در میوه نگهداري و ذخیر شده بهبود و  دهد كاهش مي

هاي  هاي فساد از قبیل باكتري میكروارگانیسمهمچنین سبب کاهش  دهد مي

 . می شوداسیدالكتیك و مزوفیلي 

  waterjetروش برش با 

باشد كه میوه و سبزیجات تازه را با  ین روش برش بدون تماس ميدر ا

كند كه تخریب بافت  ورقه مي استفاده از یك جت مایع با فشار باال ورقه

میوه و  مصرف بنابراین هنگام. رسد در مجاورت سطح برش به حداقل مي

  حسي مشابه، بو، بافت و طعم همانند میوه و سبزي  یا سبزیجات كیفیت

( 2000)و همكاران  Mc Glynn . كند تازه برداشت شده را فراهم و ایجاد مي

 را گاري هندوانه بریده شده بر روي مدت مانده Waterjetاثر برش توسط 



 
واترجت با قطعات  توسطهاي بریده شده  مقایسه تكه. ارزیابي كردند

 واترجت توسطچاقو نشان دادند كه قطعات بریده شده  توسطبرش خورده 

روز از نگهداري  10و  2چاقو پس از  توسط نسبت به قطعات بریده شده

هاي هندوانه بریده شده  این آزمایش نشان داد كه تكه. تر هستند سفت

در حین نگهداري نسبت كمتري به از دست دادن رطوبت با واترجت تمایل 

این كاهش و افت وزن با  را دارند كهبه قطعات بریده شده با چاقو 

بر روي ادراك  يتواند اثر مهم ه كاهش مایع در حین نگهداري ميتوجه ب

هاي  تواند بر استراتژي كننده از تازگي و بافت داشته باشد و مي مصرف

قادر به برش نیز برش  دستگاه هاي. كنترل میكروبي اثر بگذارد

سبزیجات ریشه ای ، ساقه ای ، برگهای سبزیجات ، مثل کلم ، پیازچه 

رنگی ، کرفس ، سیر ، سیب زمینی ، هویج ، چغندر ، ، خردل ، تره ف

 .هستندخیار ، پیاز ، خربزه ، بادمجان ، داروهای گیاهی و غیره 

  بندي بسته

دهد كه  بندي ابزاري است كه به همراه حفظ زنجیره سرد اجازه مي بسته

و مدت زمان ماندگاري آن  شدهكیفیت محصول تازه بریده شده حفظ 

بندي تحت  بندي مطالعه شده بسته ترین روش بستهبیش. افزایش یابد

سرعت تنفس، تخریب  ،پایین 2Oمقادیر . باشد مي (MAP)اتمسفر اصالح شده 

 2COر باالي دیدهد درحالي كه مقا كلروفیل و بیوسنتز اتیلن را كاهش مي

از  هدف.دهد نیز را كاهش ميسرعت تنفس متابولیسم گیاهي را  عالوه بر

 یابدكاهش ي ایجاد اتمسفري است كه تنفس محصول بند بسته این نوع

توسط  قابل تحمل 2COحداكثر غلظت و  2Oحداقل غلظت  از بنابراین

از تخمیر و سایر اختالالت و  تا كردبندي شده نباید تجاوز  محصول بسته

مي تواند  (MA) اتمسفر اصالح شده. هاي متابولیكي جلوگیري شود نظمي بي

( غیرفعال MAP)ق تنفس محصول تازه خرد شده از طری عالوه بر اینكه

فعال  MAP. آید بدست مي نیز(فعال MAP)شود از طریق جریان گاز  تولید 

براي سبزیجات تازه بریده شده كه مدت ماندگاري انها تقریبًا كم و 

سبزیجات تازه بریده  نیز برايغیرفعال  MAP .برتري دارد كوتاه است

هاي فیلم نیمه نفوذپذیر به كار  كیسهشده در داخل  درز بنديشده و 

هاي زنده سبزیجات را كنترل و مهار  شود كه تنفس طبیعي بافت گرفته مي

یكي . كند شرایط اتمسفري را بهبود و اصالح مي مشخصكند كه به طور  مي

از مهمترین فاكتورهاي این تكنیك نفوذپذیري گاز فیلم انتخاب شده 

بین محصول و اتمسفر به جهت  7COو  7Oاست كه باید اجازه تبادل كافي 

با توجه . ایجاد و تثبیت تركیب گاز دلخواه در داخل كیسه را بدهد

اغلب به طور فعال یا از  MAبه فسادپذیري محصول تازه فرآوري شده، 

طریق جریان با اتمسفر دلخواه یا از طریق ایجاد خالء جزئي و 

. شود سب تثبیت ميبندي با مخلوط گاز منا جایگزیني اتمسفر بسته

دارد كه  7COو  7Oبندي بستگي به نفوذپذیري فیلم به  انتخاب فیلم بسته

محصول تطابق داشته باشد براي بیشتر  2COو  2Oباید با سرعت مصرف 

 2CO%10-0و  2O%5-1بین (EMA)آل  اتمسفر اصالح شده متعادل ایدهمحصوالت 

ه فاكتورهاي زیادي بستگي ب EMA. شود مي متعادل 2Nباشد كه توسط  مي



 
كننده، دماي نگهداري،  سرعت تنفس محصول، مساحت سطحي تنفساز قبیل 

، وزن پر كردن، حجم بسته، RHبندي،  نفوذپذیري فیلم و تجهیزات بسته

ها و بار میكروبي  مساحت سطحي فیلم، درجه و نوع روشنایي در فروشگاه

اتمسفر پیشنهاد تركیب  نسبترود، كه  بنابراین انتظار مي دارداولیه 

تحقیقات نشان . متفاوت باشدشده با توجه به انواع مختلف محصوالت 

است كه هنگامي كه محصوالت تازه بریده شده به صورت هوایي حمل داده 

یابد و  ها با كاهش فشار هواي خارجي افزایش مي بندي شوند حجم بسته مي

خواهند فروش توانند باز شوند و بنابراین غیرقابل  ها مي بندي بسته

بندي محصول تازه خرد شده دستیابي  ترین موضوع در حین بسته مشكل. شد

مشكل  در حقیقت.باشد بندي مي اپتیمال در داخل بسته EMAبه شرایط 

بندي كه به اندازه كافي  مواد بسته ي ازتعداد كم كهاصلي این است 

 تا تنفس محصول را جبران در بازار وجود دارند نفوذپذیر هستند

ها در  بیشتر فیلم داردیي هنگامي كه محصول سرعت تنفس باال. كنند

هاي  فیلماز  معموالً  در حال حاضر. بهینه نیستند 7COو  7Oشرایط 

بندي به كار  دار و دو جهتي به عنوان فیلم بسته پروپیلن جهت پلي

سرعت  دارايها و سبزیجات  تنها براي میوهآنها گرچه اشوند  گرفته مي

. مناسب هستنددر دماهاي پایین  نگهداري شدهتا متوسط  كمتنفس 

. ها مناسب نیستند هاي كوچك یا توت براي برگ مثالبنابراین آنها 

همچنین تفاوت در حساسیت دمایي سرعت تنفس محصول و نفوذپذیري فیلم 

افزایش نفوذپذیري فیلم . تواند اتمسفر غیرمتعادل را ایجاد كند مي

از  جلوگیريدما و افزایش سرعت تنفس به جهت  باید متناسب با افزایش

بندي مختلف  هاي بسته بر روي سیستم تحقیقات. شرایط غیرهوازي باشد

و Large (7000 )، (1992)و همكاران  Examaبراي سبزیجات تازه خرد شده توسط 

Ahvenainen (7000) هاي مختلف نفوذپذیري  ها نسبت این بررسي. ستا شده انجام

7O  7وCO  اند ها را در نظر گرفته خصوصیات مكانیكي و تركیب فیلمو .

باید با توجه به دماهاي  MAPو  EMAو  بهینهبندي  معموالً یك فیلم بسته

عملیاتي و مدت ماندگاري محصول، نوع محصول مانند تكي یا مخلوط، 

مرحله رشد، درجه رسیدگي، فصل و منطقه جغرافیایي تولید مواد خام و 

ي محصول بریده شده پس از عملیات خشك كردن انتخاب آب اضافي بررو

 . شود

بندي شده معموالً در معرض دماهاي محیطي مختلف  ها و سبزیجات بسته میوه

كننده، انبار و  كننده تا مصرف در حین حمل و نقل از كارخانه فرآوري

براي مدیریت خوب  مناسبي جایگزین MAP. گیرند در بازار قرار مي

 محصول تواند به افزایش مدت ماندگاري باشد اما مي يزنجیره سرد نم

بندي با اتمسفر اصالح  در بین محصوالت تازه برش خورده بسته .كمك كند

بندي به كار گرفته شده  ترین تكنولوژي بسته معمول (EMAP)شده متعادل 

بندي اتمسفر اصالح شده محصوالت  فاكتورهاي زیادي كه به بسته. باشد مي

هاي محصول  در بافت 7H7Cو  7O ،7COحركت . وجود دارند گذارند تازه اثر مي

 در .شود انجام ميگازغلظت  اثرهاي گاز تحت  از طریق انتشار مولكول

هر . بیشتر محصوالت، نور اثر مهمي در حمل و نقل پس از برداشت ندارد

توانند مقادیر قابل توجهي  چند كه سبزیجات سبز در حضور نور كافي مي



 
شوك . د كنندیاز طریق فتوسنتز تول را نیز 2Oرا مصرف كنند و  2COاز 

 افزایش تنفس شود كه هاي محصول مي منجر به تخریب سلول نیز و لرزش

راتسریع  اي شدن هاي قهوه كه واكنش هایي منجر به آزاد شدن آنزیم نیز

 . شوند مي مي كنند

  انبارداري

)ماي پایین دباید در بندي شده  بسته ي برش خوردهمحصوالت 
C

 RH و( 22ْ   

تنفس، فرآیندهاي آنزیمي و فعالیت  شدتانبار شوند تا  95%معادل 

طالبي تازه مدت نگهداري  راتاث Wotson (7002)و  Lamikanra. كاهش یابدمیكروبي 

)دماي  در را بریده شده
C

C و 4ْ   
بر روي فعالیت استراز مورد ( 15ْ   

در دماي الیت آنزیمي فع كه و نشان دادند دادنارزیابي قرار د
C

و  4ْ   
C

مي كاهش  10%و  40% حدودبه ترتیب  ساعت نگهداري 24پس از  15ْ   

در هر دو دما پس  25%فعالیت پكتین متیل استراز حدود  همچنین .یابد

ساعت در میوه نگهداري  22اما پس از  یافت خواهدساعت كاهش  24از 

شده در 
C

  .یافت خواهد افزایش چشمگیربه طور 15ْ   

Fontana  وNicola (7002)  اثر دماي نگهداري(
C

   ْ4 ،
C

Cو 1ْ   
را بر روي ( 12ْ   

تازگي شاهي باغي تازه خرد شده و نگهداري شده از سه تا ده روز را 

كاهش و افت وزن به طور خطي با افزایش دما . نددمورد بررسي قرار دا

در  روز نگهداري 1پس از  یابد و افزایش مي
C

كثر به مقدار حدا 12ْ   

 بهینهدماي  و در نهایت رسد مي %9/1
C

كیفیت حسي و  حفظجهت  4ْ   

در دماي  دوره نگهدارياثرات  sapers (7002)و  Utuka .میكروبي تعیین شده است

)اتاق 
C

قبل از سرد كردن قطعات طالبي، هندوانه و خربزه را ( 22ْ   

ال سالمون تعداد. نددمورد بررسي قرار دارا آلوده شده با سالمونال 

هنگامي كه در  در قطعات هندوانه و خربزه تازه برش خورده
C

به  5ْ   

كاهش یافت در حالي كه جمعیت  log cfug 1-1تا  روز نگهداري شدند 12مدت 

به  .میكروبي در طالبي تازه برش خورده هیچ تغییر مهمي را نشان نداد

براي سیر تكامل  زیادياز اهمیت دماي نگهداري رسد كه  نظر مي

 .باشد محصوالت تازه برش خورده برخوردار مي ظاهريوبي و كیفیت میكر

آگاهي از نوسانات دماي محصول تازه برش خورده در زنجیره سرد جهت 

. تعیین اثر دما بر روي كاهش كیفیت و مدت ماندگاري ضروري است

شوند  بندي مي محصوالت تازه برش خورده به عنوان محصوالت سرد شده طبقه

اري آنها باید حداكثر كه دماي نگهد
C

و در گرمترین شرایط حداكثر  2ْ   

تا 
C

پس  دما در برداشت و در حین حمل و نقل/ شرایط زمان. باشد 10ْ   

دماي هوا  .شوند كنترلهستند و باید از برداشت نقطه كنترل بحران 

سازي باید كمتر از  در حین سورتینگ و آماده
C

باشد در حالي كه  12ْ   

بندي دماي هوا باید بین  بسته و در حین شستشو، برش
C

تا  4ْ   
C

   ْ2 

دار صورت  وسایل یخچال محصول نیز باید توسط انتقال. شود هدارينگ

)نباشد  مناسباگر دماي توزیع زیرا  پذیرد
C

سرعت ممكن است ( 10-1ْ   

بندي و  و كارایي بسته اثرات مثبتتسریع شود و  بندي داخل بستهتخمیر 



 
مدیریت نامناسب نگهداری  اینكه در نهایت. مدت ماندگاري كاهش یابد

هاي خانگي به عنوان دلیل اصلي تخریب و كاهش كیفیت و  در یخچال

 . آلودگي میكروبي تعیین شده است

  گیري نتیجه  

باشد اما شرایط بازار  كاشت بخش اصلي و بنیادي از زنجیره تأمین مي

ه تولید و هاي مفصل از تمام مراحل در پروس نیاز به دانش و آگاهي

بازار میوه و سبزي طیف وسیعی از محصوالت خرید را . بسته بندی دارد

كنندگان درباره سالمتي و رژیم  در همین زمان، مصرف. ایجاد كرده است

ها و سبزیجات سالم و  اند و تقاضا براي میوه مناسب بیشتر آگاه شده

كه  جهاني شدن نشان داده است.تأییدیه محصوالت افزایش یافته است

هاي تولید نیاز به یك روش جدید دارند كه باید بر روي ایمني  سیستم

اند كه زنجیره  و كیفیت بیشتر از كمیت تمركز كنند و نشان داده

كنندگان را بر  تواند نیازهاي مصرف تأمین پیچیده و كامالً یكپارچه می

كیفیت باالی محصول نهایی منجر به افزایش رقابت و این .طرف نماید

ودر پایان  .شود ث افزایش نیروي داد و ستد بهبود اقتصاد میباع

پیاده سازی تکنولوژی بسته بندی میوه جات برش خورده با توجه  اینکه

به امکانات و دستگاههای موجود به راحتی امکان پذیر است و سبب 

  بهینه سازی مصرف سرانه میوه ، بهینه سازی رژیم غذایی افراد،

ایجاد   خانوار ودر نتیجه بهبود اقتصاد کشور، بهبود وضعیت اقتصادی

 .می شود زایی تنوع وافزایش مشتری پسندی محصوالت و اشتغال
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