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 چکیده

پَؿؾ ّبی خَساوی یىی اص ًَآٍساًِ تشیي سٍؽ ّب ثشای ضفظ ویفیت ٍ افضایؾ هذت هبًذگبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ هی 

ثبؿذ وِ ثِ ػٌَاى هبًؼی دس ثشاثش اًتمبل گبص فؼبلیت هی وٌذ ٍ اثشات هـبثِ اًجبسداسی تطت اتوؼفش وٌتشل ؿذُ سا ًـبى هی 

 پَؿؾ خَساوی هَفك ثبیذ هوبًؼت وٌٌذگی خَثی دس ثشاثش گبصّب ثِ ٍیظُ اوؼیظى ٍ ثخبس آة داؿتِ ثبؿذ ٍ اص خصَصیبت .دّذ

پَؿؾ دّی ثِ ؿیَُ ی هٌبػت پَؿؾ دّی ًیض ثبیذ ثب تَخِ ثِ ّذف هَسد ًظش اًتخبة گشدد وِ . ػططی خَثی ثشخَسداس ثبؿذ

اهشٍصُ پَؿؾ ویتَصاى ثِ دلیل داسا ثَدى خصَصیبتی اص لجیل . سٍؽ غَطِ ٍسی ثشای هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت سایح تش هی ثبؿذ

پَؿؾ دّی ػطص هیَُ ٍ ػجضی ثب . غیش ػوی، صیؼت تخشیت پزیش ٍ صیؼت ػبصگبس ثَدى وبسثشد گؼتشدُ ای پیذا وشدُ اػت

هذت  (ثب تٌظین ًفَرپزیشی گبصّبی اوؼیظى ٍ وشثي دی اوؼیذ)ویتَصاى ثِ ػلت وبّؾ افت ٍصى ٍ وبّؾ ػشػت تٌفغ 

. هبًذگبسی سا افضایؾ دادُ، ّوسٌیي ثِ دلیل داسا ثَدى اثش ضذهیىشٍثی ٍ ضذ لبسزی هَخت وبّؾ پَػیذگی هی گشدد

اػتفبدُ اص تشویت ویتَصاى ثب ػبیش سٍؽ ّبی ًگِ داسی هیَُ ٍ ػجضی تبصُ اص خولِ ثؼتِ ثٌذی اتوؼفش اصالش ؿذُ وبسایی 

ثیـتشی دس همبیؼِ ثب اػتفبدُ اص پَؿؾ ویتَصاى ثِ تٌْبیی خَاّذ داؿت، ثِ گًَِ ای وِ ویتَصاى ثِ دلیل داسا ثَدى خَاف 

دس ایي همبلِ ثِ . ًیوِ تشاٍایی دس پَؿؾ ّبی ثؼتِ ثٌذی هَاد غزایی وِ دس آى ّب ثِ اتوؼفش دسًٍی ًیبص اػت ًیض وبسثشد داسد

 .تبثیش ٍ وبسثشد پَؿؾ ویتَصاى ثِ هٌظَس افضایؾ هذت هبًذگبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ هی پشداصین

 پَؿؾ دّی، ویتَصاى، هبًذگبسی، هیَُ ٍ ػجضی تبصُ :واصه های کلیدی
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 هقدهه

. هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ًمؾ هْوی دس تغزیِ ػبلن داسًذ ٍ دس لیؼت اٍلَیت ّبی هصشف وٌٌذُ اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس ّؼتٌذ

ثب ایي ضبل هـىل ػوذُ خشیذ هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ ثشؽ خَسدُ آهبدُ ی هصشف، هذت هبًذگبسی وَتبُ آًْبػت وِ هٌدش 

دس طَل ػبل ّبی اخیش، .  ]11[ثِ فؼبد ػشیغ ٍ تدضیِ هطصَل ٍ دس ًْبیت پزیشؽ ًبهطلَة ٍ ثبصاس پؼٌذی هٌفی هی گشدد

ًیشٍی هطشوِ اصلی ثشای ایي . سؿذ اًفدبسی دس ثبصاس ثشای هطصَالت هیَُ ٍ ػجضی تبصُ آهبدُ ی هصشف ٍخَد داؿتِ اػت

ثب . سؿذ ثبصاس، افضایؾ تمبضبی هصشف وٌٌذگبى ثشای الالم هطصَل آهبدُ ی هصشف تبصُ، ػبلن، ساضت ٍ ػبسی اص افضٍدًی اػت

ثی سًگ ؿذى : ایي ضبل الالم هطصَل آهبدُ ی هصشف تبصُ، ثؼیبس فبػذ ؿذًی ٍ هؼتؼذ ثِ هىبًیؼن ّبی ػوذُ فؼبد اصخولِ

 ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت هَخَدات صًذُ ای ّؼتٌذ ٍ  ّبهیَُ . ]5[آًضیوی، اص دػت دادى سطَثت ٍ سؿذ هیىشٍثی هی ثبؿٌذ

 ٍ ًگِ داسیٍیظگی آًْب اص خولِ اص ضیث تغزیِ ای ٍ ظبّش دس طَل فشآیٌذ . سا اًدبم هی دٌّذخَد ثِ طَس پیَػتِ هتبثَلیؼن 

 ثٌبثشایي اسصؽ تدبسی ًیض وبّؾ ،ضول ٍ ًمل ثِ ػلت اص دػت دادى سطَثت، لَُْ ای ؿذى، پَػیذگی ٍ غیشُ افت هی وٌذ

 اص ػجضیدبت پیؾ ٍ ّب هیَُ ثشداؿت اص ثؼذ ّبی خؼبست.  ]10[ٍاسد هی ًوبیذهی یبثذ ٍ صذهبت ثؼیبسی سا ثِ تَلیذ وٌٌذُ 

 %95 تب 70 ٍ ػجضیدبت ّب هیَُ سطَثت طجیؼی، طَس ثِ .اػت ًَػبى دس %50 تب 20 ،ػذثش هصشف وٌٌذگبى دػت ثِ وِ ایي

 خـه ؿذى هَخت خَی، ػبدی ؿشایط ػجضیدبت دس ًگْذاسی .هی ثبؿذ %98 ثبالی ضذٍداERH هتؼبدل سطَثت ٍ هتغیش

 ًتیدِ دس ٍ هطصَل ووجَد هَخت هیضاى ضبیؼبت ایي داؿت، خَاّذ دًجبل ثِ سا پظهشدگی ٍ پیشی ًْبیت دس ٍ آًْب ؿذُ ػشیغ

  . ]1[ؿَد هی ّب لیوت افضایؾ

 ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت، ثشخی الذاهبت هَثش اص خولِ دهبی پبییي، ثؼتِ ثٌذی دس  ّبثشای گؼتشؽ هذت هبًذگبسی هیَُ

 ایي الذاهبت، پَؿؾ خَساوی ثِ دلیل خصَصیبت ٍیظُ  ثیيدس. اتوؼفش اصالش ؿذُ، تبثؾ ٍ پَؿؾ دّی اػتفبدُ ؿذُ اػت

آًْب یىی اص سٍؽ ّبی اهیذٍاس وٌٌذُ اػت وِ تَاًؼتِ اص دػت دادى سطَثت ٍ سایطِ سا خلَگیشی ٍ اص ًفَر اوؼیظى ثِ ثبفت 

 دس همبلِ ضبضش ثِ ًمؾ پَؿؾ ویتَصاى دس ثْجَد هبًذگبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت . ]10[گیبّی یب سؿذ هیىشٍثی هوبًؼت ًوبیذ

 .تبصُ هی پشداصین

 پوشش ها ی خوراکی

ثِ ًظش هی سػذ اػتفبدُ اص پَؿؾ ّبی خَساوی دس هیبى هىبًیؼن ّبی دیگش یىی اص ًَآٍساًِ تشیي سٍؽ ّب ثشای افضایؾ طَل 

ػوش تدبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثبؿذ وِ ثِ ػٌَاى یه هبًغ دس ثشاثش اًتمبل گبص فؼبلیت هی وٌذ ٍ اثشات هـبثِ اًجبسداسی تطت 

اثش پَؿؾ ّبی خَساوی ثشای ضفبظت اص هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثؼتگی ثِ وٌتشل تش . اتوؼفش وٌتشل ؿذُ سا ًـبى هی دّذ

ثٌبثشایي فشهَالػیَى پَؿؾ ّبی خَساوی . ؿًَذگی هطلَل ّبی پَؿؾ داسد وِ ضخبهت پَؿؾ سا تطت تبثیش لشاس هی دّذ

ثبیذ هشطَة ثبؿذ ٍ گؼتشؽ یىٌَاختی ثش ػطص ػجضی ٍ پغ اص خـه ؿذى داؿتِ ثبؿذ، یه پَؿؾ وِ داسای زؼجٌذگی، 

 ٍ اص ًظش ٍیظگی ّبی ضؼی ًیض ثب هطصَل هَسد ًظش اًؼدبم ٍ دٍام هٌبػت ثشای ػولىشد داسد ثبیذ ثِ دسػتی تـىیل ؿَد

. سٍؽ ّبی هتؼذدی ثشای پَؿؾ دّی هَاد غزایی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت.]11[ّوبٌّگ ثبؿذ اًتخبة ؿیَُ ی هٌبػت وبهال  

یىی اص هشػَم تشیي . ثؼتِ ثِ هبّیت هبدُ ی غزایی، ًَع پَؿؾ، ّذف اص پَؿؾ دّی ٍ تَخیِ التصبدی سٍؽ پَؿؾ دّی داسد

ِ ٍس ؿذُ ٍ ػپغ خبسج ٍ دس هؼشض  30 تب 5هطصَل ثیي . ؿیَُ ّبی پَؿؾ دّی، غَطِ ٍسی اػت   ثبًیِ دس هطلَل پَؿؾ غَط



 
 

ِ ٍسی سٍؽ هٌبػجی . خشیبى َّا یب دس خـه وي ضالل اضبفی تجخیش ٍ الیِ ًبصوی اص پَؿؾ اطشاف هطصَل سا فشاهی گیشد سٍؽ غَط

  .]12[ثشای تَلیذ هطصَالتی یىٌَاخت ٍ ثب ویفیت ثبال هی ثبؿذ، ثب ایي ضبل ًیبص ثِ وٌتشل دلیك ٍ هطیط پبویضُ داسد

ثش سٍی ػطص فشآٍسدُ ی غزا ثب ّذف ایدبد یه ػذ ًیوِ  (ّیذسٍولَئیذ یب زشثی)پَؿؾ خَساوی، الیِ ًبصوی اص هَاد خَساوی 

پَؿؾ ّبی خَساوی لبدس ثِ افضایؾ هذت هبًذگبسی هطصَالت . تشاٍا ثِ گبصّب، ثخبس آة ٍ تشویجبت فشاس ثِ وبس گشفتِ هی ؿَد

تشویجبتی وِ ثِ طَس هتذاٍل ثشای تـىیل . ثشؽ خَسدُ تبصُ ثب وبّؾ تٌفغ ٍ پیشی، ضفبظت اص آسٍهب، ثبفت ٍ سًگ هی ثبؿذ

پَؿؾ ّبی خَساوی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ ؿبهل ویتَصاى، ًـبػتِ، ػلَلض، آلظیٌبت، وبساخیٌبى، صئیي، گلَتي، آة پٌیش، 

فیلن ٍ پَؿؾ ّبی خَساوی ثِ طَس ولی ثش اػبع هَاد ثیَلَطیىی هبًٌذ پشٍتئیي .  ]4[وبسًبثَآ، هَم ٍ اػیذّبی زشة هی ثبؿٌذ

: پلی ػبوبسیذ ّبی ػوذُ وِ هی تَاًٌذ دس فشهَالػیَى پَؿؾ خَساوی ثِ وبس سًٍذ ؿبهل. ّب، لیپیذّب ٍ پلی ػبوبسیذّب ّؼتٌذ

دس ایي ثیي، .  ]11[ًـبػتِ ٍ هـتمبت ًـبػتِ، ػلَلض ٍ هـتمبت ػلَلض، ویتَصاى، پىتیي، آلظیٌبت ٍ ػبیش صوغ ّب هی ثبؿٌذ

. ویتَصاى ثِ طَس گؼتشدُ ای خْت افضایؾ هبًذگبسی هیَُ ٍ ػجضی تبصُ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت

 کاربزد پوشش کیتوسان

تـىیل ؿذُ   (4 1ٍثب اتصبالت ثتب )اػتیل گلَوض آهیي -ویتَصاى یه ًَع زٌذ لٌذی اػت وِ اص ٍاضذّبی گلَوضآهیي ٍ اى

ٍ دس ػبختبس اػىلت خبسخی ویتَصاى اص اػتیل صدایی ویتیي، یىی اص فشاٍاى تشیي پلیوشّبی طجیؼی ثِ دػت هی آیذ . اػت

خبصیت ضذ هیىشٍثی  . ]6ٍ9[ّن زٌیي دس ثؼیبسی اص ضـشات ٍ لبسذ ّبی خَساوی ٍخَد داسد. ػخت پَػتبى ٍخَد داسد

ایي گشٍُ ّب ثب غـب ػلَلی هیىشٍاسگبًیؼن ّب وِ داسای ثبس هٌفی اػت . ویتَصاى ًبؿی اص گشٍُ ّبی آهیٌی ثب ثبس هثجت اػت

اهشٍصُ اص ویتَصاى ّن .  ]2[ٍاوٌؾ دادُ ٍ هٌدش ثِ ًـؼت اخضاء پشٍتئیٌی ٍ ػبیش اخضاء دسٍى ػلَلی هیىشٍاسگبًیؼن ّب هی ؿَد

 تَػط سیگجبی ثِ سٍؽ 1936فیلن ویتَصاى اٍلیي ثبس دس ػبل . ثِ ػٌَاى یه افضٍدًی ػبلن ٍ ّن ثِ ػٌَاى فیلن اػتفبدُ هی ؿَد

ثشسػی ّب .  پًَذ ثش ایٌر هشثغ ثَد9000ایي فیلن اًؼطبف پزیش، هطىن، ؿفبف، ثی سًگ ٍ ثب لذست وـؾ . وبػتیٌگ تْیِ ؿذ

 هٌطصش ثِ ثؼالٍُ ٍیظگی ّبی.  ]6[ًـبى داد زٌیي فیلن ّبیی ٍیظگی ّبی هىبًیىی ٍ ًفَرپزیشی هٌبػجی دس ثشاثش گبصّب داسًذ

ی خَة آى دس وٌبس لذست الطبق ثِ اػبًغ ّبی گیبّی ایي پلیوش سا اص تَاًبیی ضذ هیىشٍثی ٍ خَاف فیلن ػبص ویتَصاى ٍ فشد

ِ ثٌذی فؼبل تجذیل هی وٌذ ِ ی خَثی ثشای اػتفبدُ دس ثؼت ِ پزیش خذا ٍ ثِ گضیٌ .   ]3[ػبیش پلیوشّبی تدضی

ویتَصاى داسای فؼبلیت لَی ضذ هیىشٍثی ٍ ضذ لبسزی . ویتَصاى غیش ػوی، صیؼت تخشیت پزیش، ػولگشا ٍ صیؼت ػبصگبس اػت

 ثِ ساضتی تَاًؼتِ دس هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پَؿؾ تـىیل آى. اػت وِ تَاًؼتِ ثِ طَس هَثش پَػیذگی هیَُ سا وٌتشل ًوبیذ

ثشای وبسثشد هَثش  .دّذ ٍ ػشػت تٌفغ هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت سا ثب تٌظین ًفَر پزیشی دی اوؼیذ وشثي ٍ اوؼیظى وبّؾ دّذ

ػالٍُ ثش ایي، پَؿؾ ویتَصاى تٌْب اغلت ثب سٍؽ ّبی فیضیىی هبًٌذ . ُ اػتپَؿؾ ویتَصاى، ویتَصاى ثب هَاد دیگش تشویت ؿذ

ثؼتِ ثٌذی دس اتوؼفش  .ضشاست وَتبُ هذت، ضذػفًَی وَتبُ هذت گبص، ثؼتِ ثٌذی دس اتوؼفش اصالش ؿذُ ٍ غیشُ تشویت ؿذ

یه سٍؽ هْن ثشای اصالش اتوؼفش داخل ثؼتِ ثٌذی ثب اػتفبدُ اص فیلن ّبی پلیوشی ثب یب ثذٍى هٌفز هی  (MAP)اصالش ؿذُ 

ثبؿذ تب افت ویفیت سا وبّؾ دّذ ٍ صهبى هبًذگبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثؼتِ ثٌذی ؿذُ سا اص طشیك وبّؾ اص دػت دادى 

g L 1.0)ٍ ّوىبساى دسیبفتٌذ وِ تشویت ویتَصاى Reuck . سطَثت، وبّؾ فؼبلیت هتبثَلیىی ٍ هیىشٍثی ثْجَد ثخـذ
−1 + ) 



 
 

MAP (ؿبّذ)  دس خلَگیشی اص پَػیذگی، لَُْ ای ؿذى ٍ ضفظ سًگ پَػتِ دس سلنMcLean’s  لشهض دس همبیؼِ ثبMAP  تٌْب

g L 1.0)ویتَصاى . هَثش ثَدُ اػت
−1 +  )MAP  ثِ طَس لبثل تَخْی فؼبلیت پلی فٌَل اوؼیذاص(PPO) پشاوؼیذاص ٍ (POD )  سا

وبّؾ داد، ّوسٌیي یىپبسزگی غـب ٍ هطتَای آًتَػیبًیي ضفظ ؿذ ٍ اص وبّؾ همبدیش سًگ پَػتِ دس طَل رخیشُ ػبصی 

 . ]10[هوبًؼت وشد

.  دسخِ ػبًتیگشاد هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت4 سٍص دس 12پَؿؾ خَساوی ویتَصاى ثشای افضایؾ هبًذگبسی داًِ ّبی اًبس ثِ هذت 

 ٪1 ٍ 0.5هطتَای آة آسیل ّبی پَؿؾ دادُ ؿذُ ثب . پَؿؾ ویتَصاى، سؿذ ثبوتشی ٍ لبسذ سا دس ػطص آسیل ّب هْبس وشد

ٍ اػیذیتِ لبثل  (TSS)ویتَصاى افضایؾ دس هَاد خبهذ هطلَل .  سٍص رخیشُ ػبصی ضفظ ؿذُ ثَد12ویتَصاى دس طَل 

دس همبثل، اػتفبدُ اص ویتَصاى وبّؾ دس هطتَای فٌل ول، . آسیل ّب طی هذت هبًذگبسی سا وبّؾ داد (TA)تیتشاػیَى 

 .  ]7[آًتَػیبًیي ول ٍ ظشفیت آًتی اوؼیذاًی طی ًگِ داسی سا ثِ تؼَیك اًذاخت

 ثشؽ خَسدُ، تغییش سًگ سا دس استجبط ثب وبّؾ فؼبلیت ّبی پلی فٌَل اوؼیذاص،   ٍاػتفبدُ اص پَؿؾ ویتَصاى دس لبسذ تبصُ

 ٍ فؼبلیت ّبی ػلَالص، ثِ تبخیش اًذاختِ  ساٍ ّوسٌیي هطتَای ووتش فٌل ول پشاوؼیذاص، وبتبالص، فٌیل آالًیي آهًَیب لیبص ٍ الوبص

تیوبس ؿذُ ثب پَؿؾ ویتَصاى ًیض ًؼجت ثِ ًوًَِ ّبی  تَػؼِ هیىشٍثیَلَطیىی ًوًَِ ّبی.  سا وبّؾ دادآهیالص-άآهیالص ول ٍ 

 .]13[ؿبّذ هْبس ؿذ

دس تطمیمی دیگش ثش سٍی فلفل ػجض ًتبیح ًـبى داد وِ ثب افضایؾ غلظت ویتَصاى، افت ٍصى هیَُ ٍ ثشٍص فؼبد ثِ طَس هَثشی 

 غَطِ ٍس ؿذًذ، همذاس ثبالتش اػىَسثیه اػیذ، ٪2ثِ ػالٍُ، هیَُ ّبیی وِ دس هطلَل ویتَصاى ثب غلظت . وٌتشل هی ؿَد

ثِ طَس ولی، ًتبیح ًـبى داد وِ فلفل پَؿؾ دادُ ؿذُ ثب . ولشٍفیل ول، تشویجبت فٌلی ٍ هَاد خبهذ هطلَل سا ًـبى دادًذ

. ]8[ویتَصاى هی تَاًذ تیوبس هَثشی ثشای افضایؾ ػوش پغ اص ثشداؿت ثبؿذ

  تاثیز پوشش کیتوسان بز کیفیت فیشیولوصیکی

اص .  دلیل وبّؾ ٍصى هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت، تؼشق ٍ هصشف ػَثؼتشای تٌفغ هی ثبؿذ:اس دست دادن وسن

پغ اص اص دػت دادى آة، ثبفت هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت اص تشد ثِ . دسصذ اص دػت دادى ٍصى ول اػت 80دػت دادى آة، ضذٍد 

طؼن آًْب وبّؾ هی یبثذ ٍ تَاًبیی همبٍهت دس ثشاثش اًَاع ثیوبسی ّبی فیضیىی ٍ هیىشٍثی ًیض پبییي هی . ًشم تجذیل هی گشدد

. پغ اص پَؿؾ دّی ثب ویتَصاى ثش سٍی ػطص هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت، آة ثیـتشی دس ثبفت هیَُ ٍ ػجضی ضفظ ؿذُ ثَد. آیذ

 . ]14[ثٌبثشایي، خصَصیبت خَة ٍ اسصؽ تدبسی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثؼذ اص ثشداؿت ثِ طَس هَثشی ضفظ هی گشدد

ٌّگبهی وِ هیَُ ّبی ثؼذ اص ثشداؿت .  تشدی، هشتجط ثب ػفتی اص ٍیظگی ضؼی هْن هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ هی ثبؿذ:سفتی

دس طَل . دس طَل صهبى رخیشُ ػبصی ًشم هی ؿًَذ، هـخصِ تشدی آًْب ثِ تذسیح وبّؾ هی یبثذ ٍ پغ اص آى اص ثیي هی سٍد

دٍسُ رخیشُ ػبصی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ، ػفتی آًْب ثِ ػلت تجخیش آة، تخشیت پىتیي، هصشف هَاد هغزی ٍ غیشُ وبّؾ 

ثٌبثشایي، ػلَل هیَُ ّب ٍ . پَؿؾ ویتَصاى هی تَاًذ تؼشق سا هْبس ًوبیذ ٍ ػپغ آة ثیـتشی ضفظ گشدد. خَاّذ یبفت

ثٌبثشایي پَؿؾ ویتَصاى هی تَاًذ اص دػت . ػجضیدبت فـبس تَسم ثضسگتشی سا ضفظ هی وٌذ ٍ ػفتی ثبالتشی سا ًـبى هی دّذ

 . ]14[دادى ػفتی ثبفت هیَُ ٍ ػجضی ثؼذ اص ثشداؿت سا تب ضذٍدی وبّؾ دّذ



 
 

هَاد هغزی ثِ ػٌَاى .  تٌفغ َّاصی ثشای هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت ثشای ضفظ خصَصیبت آًْب ضشٍسی اػت:تنفس

هْبس ػشػت تٌفغ ثشای . ثب وبّؾ هَاد هغزی، اسصؽ غزایی ٍ تدبسی وبّؾ هی یبثذ. ػَثؼتشای تٌفغ هصشف هی ؿَد

تطمیمبت ًـبى هی دّذ وِ ػشػت تٌفغ هی . طَالًی تش وشدى هذت هبًذگبسی هیَُ ٍ ػجضی ثؼذ اص ثشداؿت هفیذ هی ثبؿذ

پغ اص پَؿؾ دّی ثش سٍی ػطص هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت، ًفَر . تَاًذ دس ػْن ًؼجتب ون اوؼیظى ٍ وشثٌبت دی اوؼیذ وبّؾ یبثذ

پزیشی وِ اوؼیظى سا اص َّا ٍاسد ثبفت هیَُ ٍ ػجضی هی وٌذ ٍ یب وشثٌبت دی اوؼیذ تَلیذ ؿذُ وِ اص طشیك تٌفغ وشدى ثِ 

ثب ایي ضبل، ًیبص اػت تب . ثٌبثشایي، ػشػت تٌفغ وبّؾ هی یبثذ. ػوت َّا ثیشٍى دادُ هی ؿَد، هی تَاًذ تٌظین گشدد

اگش پَؿؾ ثیؾ اص ضذ ًبصن اػت، ًفَر پزیشی ًوی تَاًذ ثِ طَس هَثشی تٌظین گشدد . ضخبهت پَؿؾ ویتَصاى هٌبػت ثبؿذ

ٍ اگش پَؿؾ ثؼیبس ضخین تش اػت، وشثٌبت دی اوؼیذ اًجبؿتِ هی ؿَد ٍ غلظت ثبالی وشثٌبت دی اوؼیذ هوىي اػت ثبػث 

  .]14[تٌفغ ثی َّاصی گشدد وِ تَلیذ اتبًَل ٍ دس ًتیدِ هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت سا هؼوَم هی ًوبیذ

 تاثیز پوشش کیتوسان بز آنشین های هحافظ 

ؿشایط هطیطی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت تغییش وشدُ اػت ٍ اوؼیظى ٍاوٌـی سا دس ثبفت خَد ثِ آػبًی اًجبؿتِ هی 

اوؼیظى ٍاوٌـی داسای تَاًبیی اوؼیذ وٌٌذُ لَی اػت ٍ هی تَاًذ غـبء ػلَل هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت سا ثِ ؿذت آػیت . وٌٌذ

سفغ هی  (CAT)ٍ وبتبالص  (POD)، پشاوؼیذاص (SOD)ایي هؼوَال تَػط آًضین ّبی هطبفظ، هبًٌذ ػَپشاوؼیذ دیؼوَتبص . سػبًذ

پغ اص پَؿؾ دّی ثب ویتَصاى، . ػالٍُ ثش ایي، هَاد آًتی اوؼیذاى ًیض ثِ اص ثیي ثشدى اوؼیظى ٍاوٌـی ووه هی وٌٌذ. گشدد

آًضین ّبی هطبفظ هیَُ ٍ ػجضی هؼوَال فؼبلیت ثبال سا ضفظ هی ًوبیٌذ ٍ سادیىبل آصاد اص خولِ اوؼیظى ٍاوٌـی سا دس ػلَل 

.  ]14[هیَُ ٍ ػجضی پغ اص ثشداؿت ثِ تؼَیك هی افتذ ثٌبثشایي، پیشی. هیَُ ٍ ػجضی ثِ ػشػت ضزف خَاّذ ًوَد

  تاثیز پوشش کیتوسان بز هیکزوارگانیسن های عاهل فساد

هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت پغ اص ثشداؿت تَػط اًَاع هیىشٍاسگبًیؼن ّبی ػبهل فؼبد آػیت پزیش ؿذُ اػت ٍ هٌدش ثِ فبػذ ؿذى 

 پغ اص پَؿؾ دّی ثب ویتَصاى، .هؼوَال ثشٍص پَػیذگی دس هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تْبخن هیىشٍة ّب سا ًـبى هی دّذ. هی گشدد

ایي فشصت ثشای هیىشٍة ّب خْت توبع ثب هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت وبّؾ هی یبثذ، ثٌبثشایي آًْب سا اص تْبخن هیىشٍة ّب آصاد هی 

ّوسٌیي، ػَاهل . ثؼالٍُ، گشٍُ آهیٌَ ویتَصاى تبثیش ثبوتشیَاػتبتیه داسد ٍ هی تَاًذ تؼذاد هیىشٍة ّب سا وبّؾ دّذ. ػبصد

دیگشی اص خولِ وبّؾ ػشػت تٌفغ، ضفظ فؼبلیت ّبی ثبالتش آًضین ّبی هطبفظ ٍ توبهیت غـبی ػلَل، تَاًبیی هیَُ ثشای 

ضتی اگش هیَُ ٍ ػجضی پَؿؾ دادُ ؿذُ آلَدُ گشدد، ٍلَع ثیوبسی تب ضذ . هطبفظت دس ثشاثش هیىشٍة ّب سا تمَیت هی ًوبیذ

ثشٍص پَػیذگی دس هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثؼذ اص ثشداؿت پَؿؾ دادُ ؿذُ ثب ویتَصاى یه سًٍذ ًضٍلی سا . صیبدی وبّؾ هی یبثذ

 . ]14[ًـبى هی دّذ

  تاثیز پوشش کیتوسان بز هواد هغذی

ػبوبسیذ، زشثی ٍ . ػَاهل ثؼیبسی ٍخَد داسد وِ هٌدش ثِ وبّؾ هَاد هغزی هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت ثؼذ اص ثشداؿت هی گشدد

 ٍ فالٍى هوىي اػت ثِ ػٌَاى آًتی اوؼیذاى ثىبس  Cپشٍتئیي هطلَل هوىي اػت ثِ دلیل تٌفغ تٌضل یبثٌذ، پلی فٌل، ٍیتبهیي

 



 
 

 ثشخی اص هَاد هغزی ثِ ػلت فؼبلیت ثبوتشی .سًٍذ ٍ ثشای اص ثیي ثشدى اًَاع سادیىبل ّبی آصاد ضیي ًگِ داسی ؿشوت ًوبیٌذ

پغ اص پَؿؾ دّی ثب ویتَصاى ثش سٍی ػطص هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت، ػشػت تٌفغ وبّؾ یبفتِ . ّبی ثیوبسی صا وبّؾ هی یبثذ

ثٌبثشایي، ثؼیبسی اص هَاد هغزی دس . اػت، سادیىبل ّبی آصاد سا وبّؾ هی دّذ ٍ همبٍهت دس ثشاثش ثیوبسی افضایؾ هی یبثذ

.  ]14[ضذاوثش ضفظ ؿَد

 نتیجه گیزی

هیَُ ٍ ػجضی تبصُ پغ اص ثشداؿت ثِ دلیل تؼشق آة زشٍویذُ هی ؿًَذ ٍ دسخـؾ خَد سا اص دػت هی دٌّذ، ّوسٌیي هَاد 

ّویي اهش هذت . هغزی ثِ ػلت تٌفغ دس طَل صهبى ًگِ داسی هصشف هی ؿًَذ ٍ ثؼیبس هؼتؼذ فؼبد هیىشٍثی هی ثبؿٌذ

هْوتشیي هؼبلِ دس . اص ایي سٍ اهشٍصُ وبسثشد پَؿؾ ّبی خَساوی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت. هبًذگبسی آًْب سا وبّؾ هی دّذ

هطصَالت تبصُ پغ اص ثشداؿت ایي اػت وِ آًْب ّوسٌبى ثِ تٌفغ خَد اداهِ هی دٌّذ ٍ پَؿؾ دّی ػطص هطصَل ثب 

ثؼالٍُ پَؿؾ ویتَصاى دس . ویتَصاى، ػشػت تٌفغ سا اص طشیك تٌظین ًفَرپزیشی اوؼیظى ٍ دی اوؼیذ وشثي وبّؾ هی دّذ

هیَُ ّب ٍ ػجضیدبت تبصُ ثِ دلیل ضفظ سطَثت، خلَگیشی اص لَُْ ای ؿذى ٍ هوبًؼت اص سؿذ هیىشٍثی ثِ طَس گؼتشدُ ای 

هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت وِ دس ًتیدِ هی تَاًذ هذت هبًذگبسی هطصَالت تبصُ سا افضایؾ دّذ ٍ ثبػث وبّؾ ضبیؼبت 

 . گشدد
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