
 مقدمه

ّفتِ ًگْذاری، ّز چْبر ّفتِ یکک ثکبر اًکذاسُ گیکزی      12ّب، ضوبرش کپک ٍ هخوز ٍ رًگ کطوص ثَد کِ در طی کلی هیکزٍارگبًیسنثٌذی، پَضص خَراکی ٍ دهبی ًگْذاری ثز فؼبلیت آة، ضوبرشّذف اس اًجبم ایي هطبلؼِ، ثزرسی اثز ًَع ثستِ
-درجِ سبًتی 75ّب ثب دهبی ثبًیِ در داخل هحلَل 10ّب ثِ هذت سپس کطوص.استئبرات ٍ هَم کبرًَثب ثَدًذّبی خَراکی هًََگلیسزٍلضبهل پَضص دّیّبی پَضصهحلَل. کطوص سجش قلوی ثِ رٍش تیشاثی اس اًگَر رقن ػسگزی تْیِ ضذ.ضذًذ

اس . ثٌکذی ضکذًذ  قزار گزفتٌذ ٍ  ثِ ٍسیلِ دستگبُ تشریق گبس هجْش ثِ سیستن خأل ثب دٍ رٍش َّای هؼوَلی ٍ خأل  ثستِ( PE|PA|PE) ّبی پالستیکی ضفبف سِ الیِّب درٍى کیسٍِر گزدیذًذ ٍ پس اس آثکص ًوَدى ٍ خطک ضذى، ًوًَِگزاد غَطِ
 .گزاد ًگْذاری ضذًذدرجِ سبًتی 50ٍ  35، 20ّز ًوًَِ سِ تکزار تْیِ گزدیذ کِ  در سِ دهبی 

ثٌذی تحت خکأل  ثستِ. گزدیذ *b و* a افشایص پبراهتزّبیو  *L ّب، ضوبرش کپک ٍ هخوز ٍ پبراهتزکلی هیکزٍارگبًیسنّبی خَراکی لیپیذی ثبػث حفع فؼبلیت آة ٍ درصذرطَثت ٍ ّوچٌیي کبّص ضوبرشثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ، پَضص
کلکی  ثب افشایص دهکب ٍ سهکبى ًگْکذاری، هیکشاى فؼبلیکت آة، درصکذ رطَثکت، ضکوبرش        . ّب ٍ ضوبرش کپک ٍ هخوز را کبّص دّذکلی هیکزٍارگبًیسنتَاًست فؼبلیت آة ٍ هحتَای رطَثتی کطوص را در سطح ثبالتزی ًگِ دارد ٍ ّوچٌیي ضوبرش

ّکب، ضکوبرش کپکک ٍ هخوکز ٍ رًکگ      کلکی هیکزٍارگبًیسکن  اثز پَضص خَراکی لیپیذی، دهب ٍ سهبى ًگْذاری ثز فؼبلیت آة، درصذ رطَثت، ضکوبرش . افشایص یبفت* a کبّص، ٍلی هقذار * L*  ٍ b ّب، ضوبرش کپک ٍ هخوز ٍ هقبدیزهیکزٍارگبًیسن
 .دار ثَدّب ٍ ضوبرش کپک ٍ هخوز هؼٌیکلی هیکزٍارگبًیسنثٌذی ًیش ثز فؼبلیت آة، درصذ رطَثت، ضوبرشًَع ثستِ. دار ثَدکطوص هؼٌی

 

  " ُبی فیشیکْضیویبییّیژگی"، "استئبراتهًْْگلیسزّل"، "کبرًْببهْم"، "کطوص"، "بٌذیبستَ" :کلمات کلیدی

 

 چکیده

 ثسیبر ایتغذیِ لحبظ اس کِ است خطکجبر اًَاع اس کطوص
 ّبی هیَُ تزیي هغذی اس یکی ٍ ضذُ هحسَة ارسش ثب

  اس یکی ػٌَاى ثِ کطوص ّوچٌیي ثبضذ هی خطک
  ٍ ضیزیٌی افشایص ثزای غذایی هَاد دٌّذُ تطکیل اجشای
 سزاثی) رسذهی هصزف ثِ غذایی ّبیفزآٍردُ طؼن ثْجَد

  ػٌَاى ثِ کطوص ًگْذاری، صٌؼت در .(1390 جوبة،
 سیبى تغییزات هستؼذ ثسیبر کِ ضَدهی ضٌبختِ هحصَلی

  هَاد ًگْذاری ًَیي ّبیفٌبٍری ثکبرگیزی ثب .است آٍر
  خَراکی ّبیپَضص اس استفبدُ ٍ ثٌذیثستِ هبًٌذ غذایی

 .ًوَد ایفب کیفیت ارتقبی در را ایػوذُ ًقص تَاىهی
 هَلذ هَاد گبس، آة، ثخبر ػجَر ثزاثز در سذی ثٌذیثستِ
 هحیط ٍ غذا ثیي ضًَذُ حل هبدُ هْبجزت ٍ طؼن ٍ ػطز

 تحت ثٌذیثستِ اس استفبدُ هحققبى .ثبضذهی آى پیزاهَى
 را هطبثِ هحصَالت کیفی ّبیٍیژگی افشایص در خأل

  ؛1989 ّوکبراى، ٍ حسیي) دادًذ قزار ثزرسی هَرد
 ثبسدارًذُ ػٌَاى ثِ خَراکی پَضص ّوچٌیي .(هزتضَی
 ٍ کٌتزل را هیکزٍثی رضذ ٍ کٌذهی ػول گبس ٍ رطَثت

 طَر ثِ ٍ ًوبیذهی حفع را هحصَل رطَثت ٍ ثبفت رًگ،
 را ًظز هَرد هحصَل ًگْذاری ػوز تَاًذهی هؤثزی
 اس استفبدُ .(1390 ّوکبراى، ٍ گزٍسی) دّذ افشایص
 سبثقِ غذایی، ّبی فزآٍردُ هَرد در لیپیذی ّبیپَضص
   .دارد طَالًی

  را رطَثت اًتقبل تَاىهی خَراکی ّبیفیلن اس استفبدُ ثب
  حقیقت در .ًوَد هحذٍد یب ٍ کٌتزل غذایی هحصَالت در
  ثبسدّی تَاىهی لیپیذّب هبًٌذ گزیش آة هَاد کوک ثب

   .ثخطیذ ثْجَد را رطَثت اًتقبل ثزاثز در کٌٌذگیهوبًؼت
 

 

 
در ایي پژٍّص کطوص سکجش قلوکی ثکِ رٍش تیشاثکی اس     
. اًگَر رقن ػسگزی جوغ آٍری ضذُ اس ثبغکبت تْیکِ ضکذ   

اسکتئبرات، هکَم   ّبی خَراکی ضبهل هًََگلیسزٍلپَضص
ِ  . ثَدًکذ  80کبرًَثب ٍ اهَلسیفبیز تَئیي  ثٌکذی  ثکزای ثسکت

ِ ًوًَِ ِ     ّب ًیش اس کیسک  ّکبی پالسکتیکی ضکفبف سکِ الیک
(PE|PA|PE )ّوچٌکیي هحکیط کطکت   . استفبدُ گزدیذ-

ثککزای کطککت هیکزٍثککی اسککتفبدُ  PCA ٍ YGCA ّککبی
ّکبی کطکوص پَضکص دادُ  ضکذُ ٍ ثکذٍى      ًوًَِ .گزدیذ

 ِ ِ     پَضص درٍى کیسک  ّکبی پالسکتیکی ضکفبف سکِ الیک
(PE|PA|PE )ِقزار گزفتٌذ ٍ سپس ثست ِ ّکب  ثٌذی ًوًَک

ثِ ٍسیلِ دستگبُ تشریق گبس ٌّکلوي هجْکش ثکِ سیسکتن    
اًجبم ( َّای هؼوَلی ٍ خأل)ثب دٍ رٍش  200Aخأل هذل 

ّب ثؼکذ اس  اس ّز ًوًَِ سِ تکزار تْیِ گزدیذ کِ ًوًَِ. ضذ
درجِ  50ٍ  35، 20کذسًی ٍ ضوبرُ گذاری در سِ دهبی 

ّب ّز چْبر ّفتِ یک ثبر  ًوًَِ. سبًتیگزاد ًگْذاری ضذًذ
ّفتِ ثؼکذ اس ثسکتِ ثٌکذی ثکِ      12ٍ  8، 4ثِ صَرت صفز، 

 .ّبی السم هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذهٌظَر اًجبم آسهَى
 

 

آسهَى ّکبی اًجکبم ضکذُ ضکبهل اًکذاسُ گیکزی فؼبلیکت آة        
کطوص، ضوبرش کلی هیکزٍارگبًیسن ّب ٍ کپک ٍ هخوکز ٍ  

ایکي پکژٍّص ثکِ صکَرت آسهکبیص      . اًذاسُ گیزی رًگ ثَدًذ
فبکتَریل در قبلت طزح پبیِ کبهال تصبدفی در سِ تکزار اجزا 

 -آًبلیش آهبری دادُ ّب، ثب استفبدُ اس ًزم افشار هیٌکی تکت  . ضذ
سپس هقبیسِ هیبًگیي ّب، ثکب کوکک ًکزم    . صَرت گزفت 16

افشار ام اس تبت سی ٍ آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در سطح 
5% α= رسن ًوَدارّکب ًیکش ثکب کوکک ًکزم افکشار       . اًجبم ضذ

 .اکسل صَرت پذیزفت
 
 
 

ٍاریبًس ، استفبدُ اس پَضص  ثب تَجِ ِث ًتبیج حبصل اس جذٍل آًبلیش 
ذ اثز هؼٌیخَراکی هی ًَا داری ثز فؼبلیت آة کطوص داضتِ ثبضذ ت

(0.01>p .)ُدّذ کِ ًطبى هی 0/05ّب در سطح هقبیسِ هیبًگیي داد
ِ اختالف هؼٌی ًَک ِ    داری ثیي ًو ًَک ّکبی  ّکبی فبقکذ پَضکص ٍ ًو

   ِ ًَک ّکبی فبقکذ پَضکص دارای    پَضص دادُ ضکذُ ٍجکَد دارد ٍ ًو
ذی تحت ّوچٌیي ثستِ( 1ضکل .)ثبضٌذفؼبلیت آة کوتزی هی ٌث

ستِ فؼبلیت آة کطکوص را در سکطح ثکبالتزی ًگکِ دارد      ًَا خأل ت
ًَکِ ّکبی      3ّوبًطَر کِ در ضکل(. 2ضکل) هطبّذُ هکی ضکَد ًو

ًَِ ّبی پَضکص دادُ   َثب ًسجت ِث ًو پَضص دادُ ضذُ ثب هَم کبرً
گلیسزٍل استئبرات، ِث طَر هؼٌی داری دارای ضوبرش  ًََ ضذُ ثب ه

ٍارگبًیسن ّبی کوتزی هی ثبضٌذ   (. p<0.01)کلی هیکز

 
 
 
 

 
 اثر پوشش خوراکی بر فعالیت آب -1شکل

 
 
 
 

 اثر نوع بسته بندی بر فعالیت آب -2شکل
 
 
 
 
 

 اثر پوشش خوراکی بر بار میکروبی -3شکل
 

ًطکبى داد ککِ اخکتالف     0/05ّکب در سکطح   هقبیسِ هیبًگیي دادُ
ًَِهؼٌی َای      ّبی ثستِداری ثیي ًو کذی ضکذُ تحکت خکأل ٍ ّک ٌث

َلی ٍجَد دارد ع ثست12ِضکل . هؼو ذی را ثز ضوبرش ثبر ، اثز ًَ ٌث
ٍثی کطوص ًطبى هی ککِ در ایکي ضککل    طکَر ّوکبى . دّکذ هیکز

سکت ضکوبرش کلکی      ضَد ثستِهطبّذُ هی ًَا ذی تحکت خکأل ت ٌث
ٍارگبًیسن ّب کبّص ّب ٍ ضوبرش کپک ٍ هخوز را در کطوصهیکز

 .دّذ
 

 
 

ًَِثب تَجِ ِث دادُ ّبی پَضص دادُ ضذُ ّبی ِث دست آهذُ ًو
ًَِ کوتکزی   *L ّبی فبقذ پَضص دارای پبراهتزدر هقبیسِ ثب ًو

ِ   . ثبضٌذهی ًَک ّکبی پَضکص دادُ ضکذُ ثکب     ّوچٌکیي ثکیي ًو
ًَِ گلیسزٍل استئبرات ٍ ًو ًََ ّبی پَضص دادُ ضذُ ثکب هکَم   ه

َثب اختالف هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت  اس آًجب ککِ پکبراهتز  . کبرً
L* بثزایي هیًطبى دٌّذُ هیشاى رٍضٌی رًگ هی َاى ثبضذ، ٌث ت

دّکی هٌجکز ثکِ ککبّص رٍضکٌی رًکگ       ثیبى کزد کِ پَضکص 
ذ افشایص درجِ حزارت . گزددکطوص هی ًَا ػلت ایي اهز هی ت

دّکی ٍ در ًتیجکِ رد دادى   ّبی پَضصِث ٌّگبم تْیِ هحلَل
ست کِ ثبػکث ککبّص رٍضکٌی    ٍاکٌص ّبی قَُْ ای ضذى دًا

ّکب ًطکبى داد ککِ    ّوچٌیي هقبیسکِ هیکبًگیي  . گزددرًگ هی
ًَِ *a و *b پبراهتزّبی ّبی پَضص دادُ ضذُ ِث طکَر  ثزای ًو

دُ اسکت  هؼٌی ِ   (p<0/05)داری ثبالتز َث ًَک ّکبی  ، اهکب ثکیي ًو
 . داری ٍجَد ًذاضتپَضص دادُ ضذُ اختالف هؼٌی

ُ، اسکتفبدُ اس پَضکص    خکَراکی  ثب تَجِ ِث ًتبیج ِث دست آهکذ
َثتی، ککبّص ضکوبرش     َای رطک ثبػث حفع فؼبلیت آة ٍ هحت

ٍارگبًیسن  * L ّب ٍ ضوبرش کپک ٍ هخوکز ٍ هقکذار  کلی هیکز
ثکب افکشایص   . افشایص یبفکت   *a* ٍ b کبّص گزدیذ، اهب هقبدیز

َثت، ضوبرش کلی  سهبى ًگْذاری هیشاى فؼبلیت آة، درصذ رط
ٍارگبًیسن . ّب ٍ ضکوبرش کپکک ٍ هخوکز ککبّص یبفکت     هیکز

 .افشایص یبفت *a کبّص ٍ هقذار *b و  *L ّوچٌیي هقبدیز
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 نتایج و بحث 
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