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تاصُ سثضیجات ٍ ّا هیَُ هاًذگاسی افضایص جْت تٌذی تستِ ّای تکٌیک  

 

 :چکیذُ

ایي زؾتِ اظ هحهَالت، هَخَزات ظًسُ ای ّؿتٌس ًِ پؽ اظ ثطزاقت . هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ ًوف هْوی زض تـصیِ ؾبلن زاضًس

ثٌبثطایي . ًیع ثِ هتبثَلیؿن ذَز ازاهِ هی زٌّس، زض ًتیدِ ثؿیبض هؿتؼس كؿبز هی ثبقٌس ٍ هست هبًسگبضی ًَتبّی ذَاٌّس زاقت

اهطٍظُ ثب تَخِ ثِ اّویت هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ آهبزُ ههطف، اؾتلبزُ اظ ثؿتِ ثٌسی ّبی هٌبؾت خْت اكعایف ظهبى هبًسگبضی 

 ثِ عَض گؿتطزُ ای خْت حلظ ًیلیت ٍ ثْجَز (MAP) ثؿتِ ثٌسی تحت اتوؿلط انالح قسُ. آًْب هَضز تَخِ هطاض گطكتِ اؾت

هَكن ًٌتطل زهب، ضعَثت ٍ اتوؿلط زاذل ثؿتِ،  MAPثِ هٌظَض زاقتي . هبًسگبضی هیَُ ٍ ؾجعی تبظُ هَضز اؾتلبزُ هطاض گطكتِ اؾت

ّوچٌیي اًتربة كیلن ثؿتِ ثٌسی ثب ًلَشپصیطی هٌبؾت اّویت پیسا هی ًٌس ًِ ضقس هیٌطٍثی ٍ زض ًتیدِ ًیلیت ًگْساضی هبزُ 

زض حبل حبضط، تٌٌیي ّبی ثؿتِ ثٌسی اظ هجیل ثؿتِ ثٌسی اتوؿلط انالح قسُ ٍ ضٍیٌطزّبی . ؿصایی ضا تحت تبثیط هطاض هی زّس

خسیس آى ثِ قٌل تطًیت ثب پَقف ذَضاًی ٍ اتوؿلط انالح قسُ ثب اًؿیػى ثبال، ّوچٌیي ضٍـ ّبی ًَیي قبهل اًَاع ثؿتِ ثٌسی 

ایي ضٍـ ّب ثب ًٌتطل ػَاهل . هَضز تَخِ هطاض گطكتِ اؾت (..قٌبؾبگط ّب ٍ )ٍ َّقوٌس  (خبشة ّب ٍ هتهبػس ًٌٌسُ ّب)ّبی كؼبل 

ایي هوبلِ هطٍضی ثط ًبضثطز تٌٌیي ّبی ثؿتِ ثٌسی . كؿبز اظ ایدبز تـییطات ًبهغلَة زض هیَُ ٍ ؾجعی تبظُ خلَگیطی هی ًوبیس

 .خْت ًبّف ضبیؼبت ٍ ثْجَز هبًسگبضی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ هی ثبقس

 هیَُ ٍ ؾجعی تبظُ، ثؿتِ ثٌسی اتوؿلط انالح قسُ، ثؿتِ ثٌسی كؼبل، هبًسگبضی: ٍاطُ ّای کلیذی
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هقذهِ 

ثب .  اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض ّؿتٌسههطف ًٌٌسُ اٍلَیت ّبی زض لیؿت ٍ زاضًس ؾبلن تـصیِ ًوف هْوی زض ؾجعیدبتهیَُ ّب ٍ 

 كؿبز ثِ هٌدط ًِ ًَتبُ آًْبؾت هست هبًسگبضی آهبزُ ی ههطف، ذَضزُ ثطـ تبظُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ػوسُ ذطیس هكٌل حبل ایي

زض  ضقس اًلدبضی، ؾبل ّبی اذیط عَلزض (. 14)هی گطزز هٌلی ثبظاض پؿٌسی ٍ ًبهغلَة  پصیطـ زض ًْبیتهحهَل ٍ تدعیِ ٍ ؾطیغ

توبضبی  اكعایف ضقس ثبظاض، ثطای ایيًیطٍی هحطًِ انلی . زاقتِ اؾت آهبزُ ی ههطف ٍخَز تبظُ ٍ ؾجعی هحهَالت هیَُ ثبظاض ثطای

آهبزُ ی  اهالم هحهَل حبل ایي ثب .اؾت اكعٍزًی اظ ػبضی ٍ، ضاحت ؾبلن تبظُ، هحهَل آهبزُ ی ههطف اهالم ههطف ًٌٌسگبى ثطای

ضقس  ضعَثت ٍ، اظ زؾت زازى آًعیوی ثی ضًگ قسى :اظخولِ كؿبز ّبی ػوسُ هٌبًیؿن ثِ هؿتؼس ٍ كبؾس قسًی ثؿیبض تبظُ، ههطف

 (.7)هیٌطٍثی هی ثبقٌس

ٍیػگی آًْب اظ . ضا اًدبم هی زٌّسذَز پیَؾتِ هتبثَلیؿن  ثِ عَض هَخَزات ظًسُ ای ّؿتٌس ٍ پؽ اظ ثطزاقت ٍ ؾجعیدبت  ّبهیَُ

ٍ  پَؾیسگی، هَُْ ای قسى، اظ زؾت زازى ضعَثت ثِ ػلت ٍ حول ٍ ًول ًگِ زاضی زض عَل كطآیٌس تـصیِ ای ٍ ظبّط اظ حیث خولِ

 ّبی ذؿبضت .(9)ٍاضز هی ًوبیس  تَلیس ًٌٌسُ ثؿیبضی ضا ثِ ٍ نسهبت ًبّف هی یبثس ًیع اضظـ تدبضی  ثٌبثطایي،ؿیطُ اكت هی ًٌس

 عجیؼی، عَض ثِ .اؾت ًَؾبى زض %50 تب 20 ،ؾسثط ًٌٌسگبى ههطف زؾت ثِ ًِ ایي اظ ؾجعیدبت پیف ٍ ّب هیَُ ثطزاقت اظ ثؼس

 ؾجعیدبت زض ًگْساضی .ثبقس هی %98 ثبالی حسٍزا ERH هتؼبزل ضعَثت ٍ هتـیط %95 تب 70 ؾجعیدبت ٍ ّب هیَُ ضعَثت

 ّسف ثٌبثطایي زاقت، ذَاّس زًجبل ثِ ضا پػهطزگی ٍ پیطی ًْبیت زض ٍ قسُ آًْب ؾطیغ ذكي قسى هَخت خَی، ػبزی قطایظ

 كؿبز ثطاثط زض تَظیغ ٍ حول ؾبظی، شذیطُ ظهبى عَل زض ثؿتِ زضٍى هحتَیبت حلبظت ؾجعیدبت ، ٍ ّب هیَُ ثٌسی ثؿتِ انلی

 زض ٍ هحهَل ًوجَز هَخت هیعاى ضبیؼبت ایي. ثبقس ثیَلَغیٌی ظیؿتی یب قیویبیی كیعیٌی، ػول ایي اؾت هوٌي ًِ ثَزُ زاذلی

 حبل  زض.اؾت اضتجبط زض ًول ٍ حول ًبًبكی اهٌبًبت ٍ ًبزضؾت ّبی قیَُ ثب ثٌسی ثؿتِ ضبیؼبت .قَز هی ّب هیوت اكعایف ًتیدِ

 ثبظاضیبثی زض هَثطی ثؿیبض اثعاض ػٌَاى ثِ زیگط، ؾَی اظ ٍ زّس هی ًٌٌسُ ههطف ثِ ظیبزی اعالػبت ثٌسی ثؿتِ یي عطف اظ حبضط،

 اظ ثبقس، پیكیي ٍضؼیت ثِ ًؿجت گؿتطزُ تط ػولٌطز ثب اثعاضی هكرم عَض ثِ ثٌسی ثؿتِ نٌؼت ًِ ایي ثطای .ضٍز هی ًبض ثِ

اهالم تدبضی  زض هٌبكغ هبًسگبضیگؿتطـ . (1)اؾت  یبكتِ تٌبهل ٍ ضكتِ كطاتط اـ هجلی ٍ اٍلیِ حلبظتی كطز ثِ هٌحهط ًوف

 تَاًبیی ثطای كطٍـ ٍ یبكتِ ثْجَز هحهَل، اضائِ چطذِ تَظیغ عَالًی زض تَلیس، ًوتط ضبیؼبت: هحهَل تبظُ آهبزُ ی ههطف اظ هجیل

 (.7)ضا ًتیدِ هی زّس  ؾبظی هٌبؾت شذیطُ هست ههطف ًٌٌسُ ثب كطاّن آٍضزى ثِ اضظـ اكعٍزُ، هٌبؾت

هوبلِ حبضط هطٍضی ثط اًَاع تٌٌیي ّبی ثؿتِ ثٌسی قبهل اتوؿلط انالح قسُ، ثطذی اًَاع ثؿتِ ثٌسی ّبی كؼبل ٍ َّقوٌس، 

. هٌبًیؿن ػولٌطز ٍ تبثیط آًْب ثط ثْجَز هبًسگبضی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ هی ثبقس

 

 



 
 

 

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در 

  1393 تیرماه 10-11                   غذاییعلوم

 هعشفی تکٌیک ّای تستِ تٌذی 

 ضذُ اصالح تستِ تٌذی دس اتوسفش -1

تؼبهل  آى ثط .اؾت یي ثؿتِ زاذل زض گبظی تطًیت تـییط كؼبل ؿیط ٍ یب كؼبلزیٌبهیٌی قسُ، كطآیٌس  انالحثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط 

هْوتطیي هٌبكغ ثؿتِ ثٌسی تحت قطایظ  (.5)هَاز ثؿتِ ثٌسی هتٌی اؾت  عطین اًتوبل گبظّب اظ ٍ هحهَل ؾطػت تٌلؽ ثیي

قسُ قبهل ًبّف تٌلؽ، ًبّف تَلیس ٍ حؿبؾیت ثِ اتیلي، ًٌس قسى ضًٍس ًطم قسى هیَُ ٍ تـییط تطًیجبت زاذل  اتوؿلط انالح

اؾتلبزُ  هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت زض زهبی پبییي حلظ یي هٌول ثطای ثِ ػٌَاى  ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط انالح قسُ(.4)هیَُ هی ثبقس 

، ّسف ضؾیسى ثِ تؼبزل زض زاذل ثؿتِ ثٌسی اؾت ًِ زض (MAP)قسُ انالح اتوؿلطٌّگبم عطاحی یي ؾیؿتن  .(8 )قسُ اؾت

زضخِ   تٌلؽ ًبال،ؾطػت ی تَؾظچٌیي تؼبزل .آى ًبالی ذبل ثب اتوؿلط هغلَة ٍ ضعَثت ًؿجی هرهَل ذَز احبعِ ذَاّس قس

ؾطػت  زٍّط (. 12) ٍ ثربض آة تؼییي هی قَز O2 ،CO2حطاضت شذیطُ ؾبظی ٍ ًَع كیلن ثب تَخِ ثِ ضربهت ٍ ًلَشپصیطی آى ثِ 

اتوؿلط  حلظ MAP اظ ّسف اؾتلبزُ، ثٌبثطایي .هبًٌس زهب ّؿتٌس ثِ ػَاهل ثیطًٍی ٍاثؿتِ كیلن پصیطی ًلَش ذَال هحهَل ٍ تٌلؽ

هوٌي  ٍ تـییط ذَاّس ًطز ًیع ثؿتِ اتوؿلط، چٌس زضخِ تـییط ًٌس اظ ثیف  زهب اگط.ذبل هی ثبقس هحسٍزُ زهبیی زض یي هغلَة

  (.5)ثطای هحهَل هضط ثبقس  حتی ًبهٌبؾت ٍ یب اؾت

قسُ، زاًؿتي تطًیت گبظی نحیح زضٍى ثؿتِ ثٌسی ٍ اؾتلبزُ اظ هَاز  ضهع هَكویت ضٍـ ثؿتِ ثٌسی تحت قطایظ اتوؿلط انالح

اًتربة نحیح قطایظ گبظی ؾجت اكعایف ػوط پؽ اظ ثطزاقت هحهَل هی گطزز ٍ قطایظ ًبهٌبؾت هبًٌس . پَقكی هٌبؾت اؾت

ؿلظت اًؿیػى پبییي یب زی اًؿیس ًطثي ذیلی ظیبز ؾجت ثطٍظ تٌلؽ ثی َّاظی زض هحهَل ٍ ًبّف هبًسگبضی آى ذَاّس گطزیس 

زض هٌبى ّبی  یٌؿبًی ًِ ثطای ضهن MAP ًِ اثط اؾت هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ایي  زضMAPًبضثطز تدبضی  هْن زض یي هكٌل(. 4)

هٌبؾت  اتوؿلط ذغب ثطای تؼییي آظهَى ٍ هغبلؼبت ثٌبثطایي، ثبیس .هتلبٍت هی ثبقس ضقس هی ًٌس، كهَل هرتلق زض هرتلق ٍ یب

 (.8)اًدبم گطزز  زازُ قسُ ٍ كهل زض یي هٌبى ّط ضهن ثطای

 ثِ ًْبییاتوؿلط تؼبزل . اؾت آهسُ زؾت ثِ ثؿتِ زاذل هحهَل تٌلؽ عطین اظ، اتوؿلط ًْبیی ؿیط كؼبلMAP ّبی ؾیؿتنزض 

اظ  پصیطی گبظ ًلَش ذهَنیبت ثغَضیٌِ ثؿیبض هْن اؾت، MAP زض زهب ًٌتطل .زاضز ثؿتگی ثٌسی ثؿتِ ٍ كیلن هحهَل ٍیػگی ّبی

اؾت  O2 ؾغح پتبًؿیل MAP زض انلی هكٌالتیٌی اظ . هطاض هی زّس تبثیط تحت ضا هحهَل ؾطػت تٌلؽ ٍ ّوچٌیي كیلن

 انالح ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط. هی گطزز ثبكت ترویط ًبقی اظ ًبهغلَة ثَّبی تَلیس ثبػث، اكت هی ًوبیساظ حس ثیف ٌّگبهی ًِ 

ٍ اًتربة اتوؿلط  گبظ ًلَشپصیطی هٌبؾت كیلن ثب زهین اًتربة قبهل یي هحهَل ذبل ثطای (ؿیط كؼبل MAP) ؿیط كؼبل قسُ

ؾطػت  تؼبزل ثط اؾبؼ ؿیط كؼبل یي ؾیؿتن ی قسُ انالح ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط .هی ثبقس O2  ٍCO2 ًْبیی ثب ؾغح هغلَثی اظ

 حبلت پبیساض زض ثؿتِ ضا ثبیس ًیبظ تحت قطایظ هَضز O2 ٍ CO2 زض ًتیدِ ؾغَح، هی ثبقس ثؿتِ اًتوبل گبظ ٍ ؾطػت تٌلؽ هحهَل

                                                           
1 -Modified atmosphere packaging 
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ؾطػت تٌلؽ . زاضز هحهَل ثؿتگی تٌلؽ ؾطػت گبظ ٍ تجبزل ظطكیت ثِ O2 ٍ CO2 حبلت پبیساض زهین هوبزیط. ًوَز ٍ حلظ ایدبز

 هی ضؾس یي ؾغح یٌٌَاذت ٍ ثِ ؾبظی ًبّف هی یبثس شذیطُ ثب گصقت ظهبى ٍ اؾت ظیبز ثؿیبض زض اثتسا ثؼس اظ ثطزاقت هحهَل

 ٍ، ههطف ّوچٌبى ًِ هحهَل تٌلؽ هی ًٌس ثؿتِ زاذل اًؿیػى. اتوؿلط هی ثبقس ٍ تطًیت ًگِ زاضی زضخِ حطاضت تبثغًِ 

 ثیطٍى ایدبز ٍ قطایظ ثؿتِ اتوؿلط ثیي یي قیت CO2 ؿلظت اكعایف ٍ O2 ؿلظت ًبّف .تَلیس هی قَز CO2 توطیجب ثطاثط هوساض

 (.10)ثؿتِ ضا تطى ًوبیس هی ًٌس تب 

 ٍ ثطضؾی ًوَزًسًیلیت ٍ اًجبضزاضی گیالؼ ، یٌسّبی كیعیَلَغیٌیآ كطضا ثط O2 ٍ CO2  تیبى ٍ ّوٌبضاى تبثیط ؿلظت ّبی هرتلق

ٍ  (PPO)آًعین پلی كٌَل اًؿیساظكؼبلیت ثیكتطیي تبثیط ضا زض خلَگیطی اظ  O2 5 % ٍCO2 10%هكبّسُ ًطزًس ًِ ؿلظت 

 ؾلتی ضا اكعایف ٍ ای قسى گَقت هیَُ ًیع خلَگیطی ًطز، پَؾیسگی ضا ًبّف اظ هَُْزاقتِ اؾت، ّوچٌیي ( POD)پطاًؿیساظ

هَضز  ضا تَت كطًگی ًگْساضی زض قسُ انالح اتوؿلط زض ثؿتِ ثٌسیظاًگ ٍ ّوٌبضاى اثط  (.15) هست هبًسگبضی گؿتطـ یبكت  ٍزاز

پَقف . ثَز% O2 2.5 +% CO216 تَت كطًگی ثطایMAP ثْیٌِ آظهَى ّبی  گبظ تطًیت ًكبى زاز ًِ ًتبیح .ثطضؾی هطاض زازًس

تؿت  .پلی ًٍیل ًلطایس تٌْب ثْتط ثَز ٍ پلی ًٍیل ًلطایس ًؿجت ثِ پلی اتیلي ثب زاًؿیتِ ًن ٍ پلی اتیلي ثب زاًؿیتِ ًن  اظتطًیجی

ًبّف هٌسّبی  تَاًس هی ایي ثط، ػالٍُ ًٌس هْبض ضا تَت كطًگی ٍ اكت ٍظى تٌلؽ تَاًس هی MAP ّبی اًجبضزاضی ًكبى زاز ًِ

 (.17)ضا ثِ تبذیط اًساظز  آًتَؾیبًیي ٍ هبثل تیتط اؾیسیتِ، هحلَل

ًلن ، ًگِ زاضی هبضچَثِ .تَنیِ هی قَز ٪95-90 ضعَثت ًؿجی، ؾجعیدبت تحت اتوؿلط انالح قسُ ثؿیبضی اظ ثطای ًگِ زاضی

  اظ آؾیت حلظ گطزز تب٪10ثبالتط اظ  ثبیس O2 ؾغح هبضچَثِ، ثطای. اهیسٍاض ًٌٌسُ اؾت انالح قسُ اتوؿلط زض ٍ ًبَّ ثطًٍلی، ًلن

O2 ؿلظت. خلَگیطی ًوبیس CO2 14-10٪ هتـیط اؾت ثب زضخِ حطاضت ٍ تب حس ظیبزی  تَنیِ هی قَز زضخِ ؾبًتی گطاز0-3 زض .

 O2 ٍ  CO2 ؿلظت  .نلط زضخِ ؾبًتی گطاز حلظ قَز زض O2 ٍ 10-5٪ CO2 ٪1-3 ثبیس زض اتوؿلط انالح قسُ ثب ًلن ثطًٍلی

 زض كیعیَلَغیٌی یي اذتالل ،Russet spotting . هی ثبقس٪3-6 ٍ 2-3 ثطای ًگِ زاضی ًلن زض نلط زضخِ ؾبًتی گطاز ثِ تطتیت

ثطای  ثْیٌِ  قطایظ.اؾت ٪1-3 ًبَّ ثطای ًگِ زاضی ثْیٌِ O2 ؿلظت. هْبض هی گطزز ثب اًؿیػى پبییي ًگِ زاضی زض ًِ اؾت ًبَّ

 ثطای (N2) گبظ ًیتطٍغى ثب ثؿتِ ثٌسی. (8) زضخِ ؾبًتی گطاز اؾت 10-20 زض O25٪  ٍ 3-2٪ CO2 گَخِ كطًگی شذیطُ ؾبظی

هَضز ثطضؾی  ظزُ ثطـ ؾجعیدبت هست هبًسگبضی گؿتطـ ثطای MAP اؾتلبزُ اظ ثِ ػٌَاى( ًلنًبَّ ٍ ) ثطـ ظزُ تبظُ ؾجعیدبت

ظبّط ، ثِ زلیل ایي تبثیط .ثِ تؼَین اكتبز N2  گبظ ثؿتِ ثٌسی ثب تَؾظ اظ ًظط ظبّط ثطـ ظزُ ؾجعیدبتاكت . هطاض گطكتِ اؾت

 (.14)ثبهی هبًس   ضٍظ ثِ عَض هبثل هجَلی5 زضخِ ؾبًتی گطاز پؽ اظ  5 زض زهبی ظیط N2 ثب گبظ ثطـ ظزُ ثؿتِ ثٌسی قسُ ؾجعیدبت

ضذُ  اصالح تستِ تٌذی اتوسفش هَسد استفادُ دس فیلن ّای -

ثِ . ضا اضائِ ًوی ًٌس ثؿتِ اتوؿلط تؼسیل قسُ هَضز ًیبظ ثطای ذَال ّوِ ثِ تٌْبیی ،MAP هَضز اؾتلبزُ زض كیلن ّبی ثؿیبضی اظ

 هبًٌس كطآیٌسّبیی اظ عطینی هٌلطز ایي كیلن ّب ثؿیبضی اظ، ذَال كیعیٌی عیق گؿتطزُ ای اظ ثب ثؿتِ ثٌسی كیلن ّبی هٌظَض اضائِ

 اتوؿلط انالح زضخِ ای ًِ .ٍخَز زاضز MAP زض كیلن ّبی گطٍُ ثٌسی چٌسیي. تطًیت قسُ اؾت ًَاًؿتطٍغى ٍضهِ ٍضهِ قسى ٍ



 
 

 

نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در 

  1393 تیرماه 10-11                   غذاییعلوم

ثط ّط  زضخِ حطاضت تبثیط هحهَل ٍ، تٌلؽ O2 ٍ CO2 ثِ كیلن ًلَشپصیطی اظ هجیل چٌسیي هتـیط ٍاثؿتِ ثِزض ثؿتِ اتلبم هی اكتس 

 ًؿجت اؾت ًِ هحسٍزُ ای اظ O2 ثیكتط اظ ثبض CO26-2  ًلَشپصیطی كیلن ّبی پالؾتیٌی، ثطای ثؿیبضی اظ. هی ثبقس ایي كطآیٌس زٍ

 ثٌبثطایي، .ثطذی اظ هحهَالت ضا اخبظُ هی زّس هٌبؾت ثطای ثب ًؿجت هَضز، اًتربة كیلن ایي. ضا كطاّن هی ًٌس CO2/O2 ًلَشپصیطی

 ثِ عَض هؼوَل، .هحهَالت تبظُ ضا تحون ثركس MAPًبهل  تب هعایبی اًتربة قَز ثبیس هٌبؾت ًلَشپصیطی ثب ثؿتِ ثٌسی ّبی كیلن

ثؿتِ ثٌسی  زض زاذل O2/ CO2 10-2٪قبهل( EMA) تؼبزل ماتوؿلط انالح قسُ هحهَالت تبظُ، حلظ ثطای هَكن MAP ًلیس

( 14)هی ثبقس 

 تش هذت هاًذگاسی تشخی هیَُ ّا ٍ سثضیجات تاصُ MAPتاثیش فیلن تستِ تٌذی ٍ تشکیة - 1جذٍل

 MAPتشکیة  فیلن تستِ تٌذی ًَع هحصَل

%O2        %CO2 

دسجِ )دها 

 (ساًتی گشاد

هذت هاًذگاسی 

 MAPتحت 

 هٌثع

 cv. Bravo)ؾیت 

de Esmolfe)  

 .Rocha et al  هب3                    5 2 6.5ُ (PP)پلی پطٍپیلي

2004 

 cv. Cox’s)ؾیت

Orange Pippin) 

پلی اتیلي زاًؿیتِ 

 (LDPE)پبییي

 Goulas  ّلت5ِ 4 3                    3

2008 

، پلی ٍیٌیل ًلطایس PP (cv. Fuji)ؾیت

(PVC) 

 Guan Wen  هب7ُ 10 5                    4

et al. 2004 

 .cv) كطًگیگَخِ 

Trust) 
-L) ظطٍف پالؾتیٌی

 ثب ضٍظًِ ّبی هبثل( 26

 اًتكبض

 .Tano et al  ضٍظ35 13 5                    5

2007 

 .cv)گَخِ كطًگی 

Durinta) 
 .Gil et al  ضٍظ1                    19 2 12 (PP)پلی پطٍپیلي

2001 

 .cv)تَت كطًگی 

Camarosa) 
پلی پطٍپیلي ثب هؿبحت 

mm)4.71هٌلصزاض
2) 

 .Sanz et al  ضٍظ7 2 8.08             15.91

1999 

 cv. Mollar)اًبض

de Elche) 
پلی پطٍپیلي ثسٍى 

  μm25هٌلص، ضربهت 

 .Artéset al  ّلت12ِ 2 8                    10

2000a, b 

 .cv)زاًِ اًبض

Mollar de 

Elche) 

پلی پطٍپیلي زٍذت 

 BOPPقسُ ثب 

21.6-20.1          5-2    

 kPa                  kPa 

-López  ضٍظ15 5

Rubira et 

al. 2005 
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 .cv)زاًِ اًبض

Primosole) 
 .Palma et al  ضٍظ11.4                 6.5 5 10 (PP)پلی پطٍپیلي

(2009) 

 .Ai-Li et al  ضٍظ4-2               18-13 1 40 (PE)پلی اتیلي  گیالؼ قیطیي

2002 

ثب حساهل )َّیح

 (كطآیٌس

PP+cPP/OPP 10                   5 

10                  80 

4 

4 

  ضٍظ2

  ضٍظ7

Ayhan et 

al. 

2008 

 

 MAP پلیوشی هَجَد تشای هحصَل تستِ تٌذی ضذُ تحت  ّایاص فیلن (WTR)ًفَرپزیشی گاص ٍ ًشخ اًتقال آب - 2جذٍل 

(Chung and Yam, 1999; Day, 1993; Greengrass, 1993; Guilbert et al., 1996; Han, 2000; Park, 1999; Phillips, 1996) 

 

cm)ًفَرپزیشی فیلن
3
/m

2
 d atm)تشای فیلن μm 25 دس 

  دسجِ ساًتی گشاد25

WTR(g/m
2
/day/atm) 

at 38 °C, 90% RH 

 

 O2                     N2                      CO2  

 5-3      18-16                -                        - (EVAL) اتیلي ٍیٌیل الٌل 

 - PVdC–PVC (Saran) 30-20                    -                       15-9ًَپلیوط

 42.000                 2800                   7800 18 (PE- LD) پلی اتیلي زاًؿیتِ پبییي 

 7600                    650                    2600 10-7 (PE- HD) ثبال پلی اتیلي زاًؿیتِ

 8000                    400                    2000 6-7 (OPP)پلی پطٍپیلي انالح قسُ 

پَقف زازُ - پلی پطٍپیلي انالح قسُ

 PVdC  (OPP/PVdC) قسُ ثب

50-35                  13-8                 20-10 5-4 

 1000-450            150-60            350-150 40-30 (PVC)پلی ٍیٌیل ًلطایس 

 پلی ٍیٌیل ًلطایس پالؾتیعُ قسُ

(PVC-P) 
46000-1500     10000-300        30000-500 40-15 
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 50000                4900                  12500 60-40 (EVAC)اتیلي ٍیٌیل اؾتبت 

 18000                800                    5000 125-100 (OPS)پلی اؾتیطى انالح قسُ 

 25000-7000     1200-600          1500-800 600-400 (PUP)پلی اٍضتبى 

 PVdC–PVC(Saran) 150-50               2.6-2                 25-8 5.0-1.5 ًَپلیوط

 190-150              14                     40 3100-84 (Nylon-6),(PA) پلی آهیس

 

 تاال اکسیظىMAP :ضذُ جذیذ اصالح اتوسفشتکٌیک - 2

هی ثبقس ًِ  (٪70-100) ثبال اًؿیػىMAP قبهل اؾتلبزُ اظ آهبزُ ههطف هحهَالت تبظُ ثطای ثؿتِ ثٌسی ثؿیبض خبلتتَؾؼِ 

 اًؿیػى MAP. پبییي ؿلجِ هی ًٌس اًؿیػى  ثبMAP ٍی هؼوَلی َّا ثؿتِ ثٌسی هؼبیت ثؿیبضی اظ ًكبى زازُ قسُ اؾت ثط اذیطا

هبًسگبضی  گؿتطـ ثب ًتیدِ ضقس هیٌطٍثی هْبض ٍ ثی َّاظی ترویط ٍاًٌف ّبی خلَگیطی اظ، ثطای هْبض تـییطات آًعیوی ضًگ ثبال

كیلن  زاذل زض هحهَالت آهبزُ ی ههطف ثبال اًؿیػى MAP ػالٍُ ثط ایي،(.14)هحهَالت آهبزُ ی ههطف ًكبى زازُ قسُ اؾت 

هیٌطٍاضگبًیؿن  ًلَش ٍ ایدبز ثَّبی ًبهغجَع ٍ خلَگیطی اظ ضعَثت اظ زؾت زازى خلَگیطی زض زٍذت قسُ ّطهتیي ّبی پالؾتیٌی

 تب ؾغَح، هغلَة اؾت ثبال اًؿیػى MAP هعایبی ثطای ثِ حساًثط ضؾبًسى . ثؿیبض هَثط هی ثبقسقطایظ ًگِ زاضی هطعَةزض  ّب

O2 40 ثیف اظ كضبی كَهبًی٪ ٍ CO2 ُایي ًبض ضا هی . (3خسٍل) حلظ قَزهبًسگبضی هحهَل هست زض عَل ٪10-25 زض هحسٍز

ؾغح ثبكت ثطـ  حساهل ًوَزى آؾیت، پبییي تط شاتی ؾطػت تٌلؽ هحهَلی ثب ًطزى  اًتربة،ًگِ زاضی زهبی ًبّف ثبتَاى 

 اؾتلبزُ اظ، ثؿتِ كَهبًی كضبی اكعایف حدن ٍ یبقسُ پط ثؿتِ ٍظى ًبّفتَؾظ گبظ  حدن ثِ حدن هحهَل ًؿجت ًبّف، ذَضزُ

ذبضج  اضبكی CO2 زّس هی اخبظُ ثِ عَض اًتربثی زض حبلی ًِ ضا حلظ ًٌس O2 ؾغَح ثبالیی اظ ًِ هی تَاًس ثٌسی ثؿتِ یي كیلن

هٌتكط ًوبیس،  O2 اظ حدن ثطاثط یي ضا خصة ٍ اضبكی CO2 ٍاضز ًطزى یي خبشة ثؿتِ ثٌسی كؼبل ًَآٍضاًِ ًِ هی تَاًس ثب یب ٍ قَز

(. 7)هیؿط ؾبذت 

  دسجِ ساًتی گشاد8دس  کاَّ آهادُ ضذُ ی تاصُ هذت هاًذگاسی کلی تِ دست آهذُ اص- 3جذٍل

 تاال اکسیظى MAP ظاّش            تَ              تافت MAPتیواس 

5% O2/95% N2 

5% O2/10% CO2/85% N2 

80% O2/20% N2 

4                 7                  4 

7                7                  8 

11             11                11 

  ضٍظ4

  ضٍظ7

  ضٍظ11
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 اصالح ضذُ تستِ تٌذی دس اتوسفش ٍ کیتَصاى پَضص کاستشد :پَضص خَساکی- 3

 ثطای اكعایف عَل ػوط ضٍـ ّب تطیي ًَآٍضاًِ زیگط یٌی اظ هٌبًیؿن ّبی هیبى زض ذَضاًی ّبی پَقفاؾتلبزُ اظ ثِ ًظط هی ضؾس 

 اتوؿلط تحت اًجبضزاضی هكبثِ ٍ اثطات كؼبلیت هی ًٌس اًتوبل گبظ ثطاثط زض یي هبًغ  ثِ ػٌَاى ثبقس ًِتدبضی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت

 هحلَل تط قًَسگی ًٌتطل ثؿتگی ثِ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت حلبظت اظ ثطای ذَضاًی ّبی پَقفاثط . ًٌتطل قسُ ضا ًكبى هی زّس

ٍ  ثبقس ثبیس هطعَة ّبی ذَضاًی پَقف كطهَالؾیَى ثٌبثطایي.  ضا تحت تبثیط هطاض هی زّسپَقف ضربهت زاضز ًِ پَقف ّبی

هٌبؾت  ٍ زٍام اًؿدبم چؿجٌسگی، ًِ زاضای یي پَقف، ذكي قسى زاقتِ ثبقس اظ پؽ ٍ ؾجعی ثط ؾغح یٌٌَاذتی گؿتطـ

پطٍتئیي ّب،  ثیَلَغیٌی هبًٌس ثط اؾبؼ هَاز ثِ عَض ًلی ذَضاًی ّبی پَقف كیلن ٍ .قَز تكٌیل زضؾتی ثِ ثطای ػولٌطز زاضز ثبیس

ًكبؾتِ  :قبهل ثِ ًبض ضًٍس ذَضاًی پَقف كطهَالؾیَى ًِ هی تَاًٌس زض پلی ؾبًبضیس ّبی ػوسُ .ّؿتٌس پلی ؾبًبضیسّب ٍ لیپیسّب

هكتن  ؾلَلع، ًطثًَؿی هتیل .ّب هی ثبقٌس نوؾ ٍ ؾبیط آلػیٌبت، پٌتیي، ًیتَظاى هكتوبت ؾلَلع،، ؾلَلع ٍ ًكبؾتِ هكتوبت ٍ

پلی  اظثؼضی . اؾت زضیبكت ًطزُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت اظ ثؿیبضی چٌسیي ًوًَِ ًبضثطز زض ثب ای هالحظِ هبثل تَخِ اؾت ًِ ؾلَلع

ثط  ّبی پَقف .قسُ اؾت ذَضزُ تبظُ اؾتلبزُ هیَُ ّبی ثطـ اًَاع ًیلیت ثْجَز ثطای ذَضاًی ّبی پَقف ػٌَاى ثِ ؾبًبضیسّب

(.   14)گطكتِ اؾت  هطاض اؾتلبزُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت هَضز هست هبًسگبضی خْت گؿتطـ ثِ عَض گؿتطزُ پطٍتئیي آة پٌیط پبیِ

 ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط زهبی پبییي، اظ خولِ هَثط ثطذی اهساهبت، ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت  ّبهیَُ هست هبًسگبضی ثطای گؿتطـ

ثِ زلیل ذهَنیبت ٍیػُ آًْب یٌی اظ ضٍـ  ذَضاًی، پَقف اهساهبت زض ایي. ٍ پَقف زّی اؾتلبزُ قسُ اؾت تبثف، انالح قسُ

ضقس هیٌطٍثی هوبًؼت  یب ثبكت گیبّی ثِ اًؿیػى ًلَش ٍ اظ خلَگیطی ضایحِ ضعَثت ٍ اكتاظ  ًِ تَاًؿتِ ؾت ااهیسٍاض ًٌٌسُ ّبی

 زض ثیي اًَاع پَقف ّبی ذَضاًی، ًیتَظاى ثِ عَض گؿتطزُ ای خْت اكعایف هبًسگبضی هیَُ ٍ ؾجعی تبظُ هَضز اؾتلبزُ هطاض .ًوبیس

ضس  ٍ ضس هیٌطٍثی كؼبلیت زاضای ًیتَظاى .اؾت ظیؿت ؾبظگبض ٍ ػولگطا، ظیؿت ترطیت پصیط ؿیط ؾوی، ًیتَظاى. گطكتِ اؾت

پَقف  هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت زض ثِ ضاحتی تَاًؿتِ آى. هیَُ ضا ًٌتطل ًوبیس پَؾیسگی ثِ عَض هَثط اؾت ًِ تَاًؿتِ هبضچی هَی

 زض ازاهِ تبثیط .(9)ًبّف زّس ٍ اًؿیػى ًلَش پصیطی زی اًؿیس ًطثي ثب تٌظین ضا هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ؾطػت تٌلؽ ٍ زّس تكٌیل

. پَقف ًیتَظاى ثط ًیلیت هیَُ ٍ ؾجعی تبظُ ثیبى هی قَز

 

پؽ اظ اظ . زلیل ًبّف ٍظى هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت، تؼطم ٍ ههطف ؾَثؿتطای تٌلؽ هی ثبقس :اص دست دادى ٍصى

عؼن آًْب ًبّف هی یبثس ٍ تَاًبیی هوبٍهت زض ثطاثط اًَاع . زؾت زازى آة، ثبكت هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت اظ تطز ثِ ًطم تجسیل هی گطزز

پؽ اظ پَقف زّی ثب ًیتَظاى ثط ضٍی ؾغح هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت، آة ثیكتطی . ثیوبضی ّبی كیعیٌی ٍ هیٌطٍثی ًیع پبییي هی آیس

ذهَنیبت ذَة ٍ اضظـ تدبضی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ثؼس اظ ثطزاقت ثِ عَض هَثطی  ثٌبثطایي،. زض ثبكت هیَُ ٍ ؾجعی حلظ قسُ ثَز

 (.16)حلظ هی گطزز 
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ٌّگبهی ًِ هیَُ ّبی ثؼس اظ ثطزاقت زض .  تطزی، هطتجظ ثب ؾلتی اظ ٍیػگی حؿی هْن هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ هی ثبقس:سفتی

زض عَل زٍضُ . عَل ظهبى شذیطُ ؾبظی ًطم هی قًَس، هكرهِ تطزی آًْب ثِ تسضیح ًبّف هی یبثس ٍ پؽ اظ آى اظ ثیي هی ضٍز

شذیطُ ؾبظی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ، ؾلتی آًْب ثِ ػلت تجریط آة، ترطیت پٌتیي، ههطف هَاز هـصی ٍ ؿیطُ ًبّف ذَاّس 

ثٌبثطایي، ؾلَل هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ككبض تَضم . پَقف ًیتَظاى هی تَاًس تؼطم ضا هْبض ًوبیس ٍ ؾپؽ آة ثیكتطی حلظ گطزز. یبكت

ثٌبثطایي پَقف ًیتَظاى هی تَاًس اظ زؾت زازى ؾلتی ثبكت هیَُ ٍ . ثعضگتطی ضا حلظ هی ًٌس ٍ ؾلتی ثبالتطی ضا ًكبى هی زّس

 (.16)ؾجعی ثؼس اظ ثطزاقت ضا تب حسٍزی ًبّف زّس 

هَاز هـصی ثِ ػٌَاى . تٌلؽ َّاظی ثطای هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت ثطای حلظ ذهَنیبت آًْب ضطٍضی اؾت :تٌفس

هْبض ؾطػت تٌلؽ ثطای عَالًی تط . ثب ًبّف هَاز هـصی، اضظـ ؿصایی ٍ تدبضی ًبّف هی یبثس. ؾَثؿتطای تٌلؽ ههطف هی قَز

تحویوبت ًكبى هی زّس ًِ ؾطػت تٌلؽ هی تَاًس زض ؾْن . ًطزى هست هبًسگبضی هیَُ ٍ ؾجعی ثؼس اظ ثطزاقت هلیس هی ثبقس

پؽ اظ پَقف زّی ثط ضٍی ؾغح هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت، ًلَش پصیطی ًِ اًؿیػى . ًؿجتب ًن اًؿیػى ٍ ًطثٌبت زی اًؿیس ًبّف یبثس

ضا اظ َّا ٍاضز ثبكت هیَُ ٍ ؾجعی هی ًٌس ٍ یب ًطثٌبت زی اًؿیس تَلیس قسُ ًِ اظ عطین تٌلؽ ًطزى ثِ ؾوت َّا ثیطٍى زازُ هی 

. ثب ایي حبل، ًیبظ اؾت تب ضربهت پَقف ًیتَظاى هٌبؾت ثبقس. ثٌبثطایي، ؾطػت تٌلؽ ًبّف هی یبثس. قَز، هی تَاًس تٌظین گطزز

اگط پَقف ثیف اظ حس ًبظى اؾت، ًلَش پصیطی ًوی تَاًس ثِ عَض هَثطی تٌظین گطزز ٍ اگط پَقف ثؿیبض ضرین تط اؾت، ًطثٌبت 

زی اًؿیس اًجبقتِ هی قَز ٍ ؿلظت ثبالی ًطثٌبت زی اًؿیس هوٌي اؾت ثبػث تٌلؽ ثی َّاظی گطزز ًِ تَلیس اتبًَل ٍ زض ًتیدِ 

(. 16)هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت ضا هؿوَم هی ًوبیس 

تاثیش پَضص کیتَصاى تش آًضین ّای هحافظ 

 

. قطایظ هحیغی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت تـییط ًطزُ اؾت ٍ اًؿیػى ٍاًٌكی ضا زض ثبكت ذَز ثِ آؾبًی اًجبقتِ هی ًٌٌس

ایي . اًؿیػى ٍاًٌكی زاضای تَاًبیی اًؿیس ًٌٌسُ هَی اؾت ٍ هی تَاًس ؿكبء ؾلَل هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ضا ثِ قست آؾیت ضؾبًس

ػالٍُ ثط . ضكغ هی گطزز (CAT)ٍ ًبتبالظ  (POD)، پطاًؿیساظ (SOD)هؼوَال تَؾظ آًعین ّبی هحبكظ، هبًٌس ؾَپطاًؿیس زیؿوَتبظ 

پؽ اظ پَقف زّی ثب ًیتَظاى، آًعین ّبی هحبكظ . ایي، هَاز آًتی اًؿیساى ًیع ثِ اظ ثیي ثطزى اًؿیػى ٍاًٌكی ًوي هی ًٌٌس

هیَُ ٍ ؾجعی هؼوَال كؼبلیت ثبال ضا حلظ هی ًوبیٌس ٍ ضازیٌبل آظاز اظ خولِ اًؿیػى ٍاًٌكی ضا زض ؾلَل هیَُ ٍ ؾجعی ثِ ؾطػت 

 (.16)هیَُ ٍ ؾجعی پؽ اظ ثطزاقت ثِ تؼَین هی اكتس  ثٌبثطایي، پیطی. حصف ذَاّس ًوَز
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  تاثیش پَضص کیتَصاى تش هیکشٍاسگاًیسن ّای عاهل فساد

 

هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت پؽ اظ ثطزاقت تَؾظ اًَاع هیٌطٍاضگبًیؿن ّبی ػبهل كؿبز آؾیت پصیط قسُ اؾت ٍ هٌدط ثِ كبؾس قسى هی 

پؽ اظ پَقف زّی ثب ًیتَظاى، ایي . هؼوَال ثطٍظ پَؾیسگی زض هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تْبخن هیٌطٍة ّب ضا ًكبى هی زّس. گطزز

. كطنت ثطای هیٌطٍة ّب خْت توبؼ ثب هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ًبّف هی یبثس، ثٌبثطایي آًْب ضا اظ تْبخن هیٌطٍة ّب آظاز هی ؾبظز

ّوچٌیي، ػَاهل زیگطی اظ خولِ . ثؼالٍُ، گطٍُ آهیٌَ ًیتَظاى تبثیط ثبًتطیَاؾتبتیي زاضز ٍ هی تَاًس تؼساز هیٌطٍة ّب ضا ًبّف زّس

ًبّف ؾطػت تٌلؽ، حلظ كؼبلیت ّبی ثبالتط آًعین ّبی هحبكظ ٍ توبهیت ؿكبی ؾلَل، تَاًبیی هیَُ ثطای هحبكظت زض ثطاثط 

. حتی اگط هیَُ ٍ ؾجعی پَقف زازُ قسُ آلَزُ گطزز، ٍهَع ثیوبضی تب حس ظیبزی ًبّف هی یبثس. هیٌطٍة ّب ضا توَیت هی ًوبیس

(.  16)ثطٍظ پَؾیسگی زض هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ثؼس اظ ثطزاقت پَقف زازُ قسُ ثب ًیتَظاى یي ضًٍس ًعٍلی ضا ًكبى هی زّس 

تاثیش پَضص کیتَصاى تش هَاد هغزی 

 

ؾبًبضیس، چطثی ٍ پطٍتئیي . ػَاهل ثؿیبضی ٍخَز زاضز ًِ هٌدط ثِ ًبّف هَاز هـصی هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ثؼس اظ ثطزاقت هی گطزز

 ٍ كالٍى هوٌي اؾت ثِ ػٌَاى آًتی اًؿیساى ثٌبض ضًٍس ٍ ثطای اظ Cهحلَل هوٌي اؾت ثِ زلیل تٌلؽ تٌعل یبثٌس، پلی كٌل، ٍیتبهیي

ثطذی اظ هَاز هـصی ثِ ػلت كؼبلیت ثبًتطی ّبی ثیوبضی ظا ًبّف . ثیي ثطزى اًَاع ضازیٌبل ّبی آظاز حیي ًگِ زاضی قطًت ًوبیٌس

پؽ اظ پَقف زّی ثب ًیتَظاى ثط ضٍی ؾغح هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت، ؾطػت تٌلؽ ًبّف یبكتِ اؾت، ضازیٌبل ّبی آظاز ضا . هی یبثس

 (.16)ثٌبثطایي، ثؿیبضی اظ هَاز هـصی زض حساًثط حلظ قَز . ًبّف هی زّس ٍ هوبٍهت زض ثطاثط ثیوبضی اكعایف هی یبثس

 ثب ضٍـ ّبی اؿلت تٌْب ًیتَظاى پَقف ػالٍُ ثط ایي، .ُ اؾتتطًیت قس ثب هَاز زیگط ًیتَظاى ًیتَظاى، پَقف ثطای ًبضثطز هَثط 

ثؿتِ ثٌسی زض  .تطًیت قس ٍ ؿیطُ انالح قسُ ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط ،، ضسػلًَی ًَتبُ هست گبظًَتبُ هست حطاضت كیعیٌی هبًٌس

هٌلص هی ثبقس  ثب یب ثسٍى پلیوطی كیلن ّبی ثب اؾتلبزُ اظ ثؿتِ ثٌسی اتوؿلط زاذل انالح هْن ثطای یي ضٍـ انالح قسُ اتوؿلط

، اظ زؾت زازى ضعَثت ًبّف اظ عطین ضا ثؿتِ ثٌسی قسُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ظهبى هبًسگبضی ًیلیت ضا ًبّف زّس ٍ اكت تب

g L 1.0) ًیتَظاى تطًیت ٍ ّوٌبضاى زضیبكتٌس Reuckًِ . هیٌطٍثی ثْجَز ثركس هتبثَلیٌی ٍ كؼبلیتًبّف 
−1) + MAP (قبّس) 

. هَثط ثَزُ اؾتتٌْب  MAP زض هوبیؿِ ثب هطهع McLean’s ضهن زض پَؾتِ ضًگ ٍ حلظ هَُْ ای قسى، پَؾیسگی زض خلَگیطی اظ

g L 1.0) ًیتَظاى
−1

) + MAP كؼبلیت پلی كٌَل اًؿیساظ ثِ عَض هبثل تَخْی (PPO) پطاًؿیساظ ٍ(POD) ًبّف زاز، ّوچٌیي  ضا

(. 9)زض عَل شذیطُ ؾبظی هوبًؼت ًطز  پَؾتِ هوبزیط ضًگ ًبّف اظ ٍ حلظ قس آًتَؾیبًیي هحتَای ٍ ؿكب یٌپبضچگی
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  تستِ تٌذی فعال-4

 ثطای خبلت ّبی ضٍـ اظ زیگط یٌی، ّبی هرتلق هی ثبقس گبظ خبشة ّب ٍ اًتكبضزٌّسُ ّبی ًِ قبهلثؿتِ ثٌسی كؼبل؛  ثٌسیثؿتِ 

 هیٌطٍثی ٍ كؼبلیت تٌلؿی، ّبی كؼبلیت ًِ هوٌي اؾت ثِ ًظط هی ضؾس .اؾت كطآیٌس ثب حساهل ّب ٍ ؾجعیدبت هیَُ ثٌسی ثؿتِ

 ًبضثطزّبی گؿتطزُ ای كؼبل ثؿتِ ثٌسی(. 3) تحت تبثیط هطاض گیطز كؼبل نحیح ّبی ثٌسی تَؾظ ثؿتِ َّضهَى گیبّی ّبی كؼبلیت

هیَُ ّب ٍ  ضا هی تَاى ثب خبشة اًؿیػى ؾیؿتن. ًكبى زازُ اؾتضا هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ثؿتِ ثٌسی قسُ زض اتوؿلط انالح قسُ  زض

زی اًؿیس ثِ عَض تدبضی زض زؾتطؼ  خبشة یب اًتكبض زٌّسُ ًطثي. ثؿتِ ثٌسی قسُ زض اتوؿلط انالح قسُ اؾتلبزُ ًوَز ؾجعیدبت

زض  ًگْساضًسُ كیلن ّبی .شذیطُ ؾبظی خصة ًوبیس عی ثِ عَض كؼبل اتیلي ضا عطاحی قَز تب هی تَاًس كؼبل ًیع ثؿتِ ثٌسی. ّؿتٌس

ضا  اتیلي ٍ یب اتبًَل آًتی ثیَتیي ّب، آًتی اًؿیساى ّب،، گلیٌَل، ؾَضثبت، ًیؿیي هرتلق هبًٌس هَاز ًگْساضًسُ ًِ زؾتطؼ ّؿتٌس

 . (8 )ًبذَاؾتِ ضا هتَهق ًوبیس ٍاًٌف ّبی ثیَقیویبیی ضقس هیٌطٍثی ضا ًٌتطل ٍ یب هی ًٌس تب هٌتكط آضاهی ثِ ثؿتِ كضبی زض

ثب گبظ یب تحت ذال ثؿتِ ثٌسی هی  ثطـ ذَضزُ تبظُ ظهیٌی ؾیت كطآٍضزُ ّبی ًبَّ ٍ یبهبًٌس O2  حؿبؼ ثِ اظ ؿصاّبی ثؿیبضی

. ًبقی اظ اًؿیساؾیَى پلی كٌَل ّب ضا ًبّف زّس قسى هَُْ ای ثطؾس تب ٪1ًوتط اظ  O2اتوؿلط ثب ؾغح  ثِ ثِ ؾطػت قًَس تب

ٍ ّوچٌیي  ثؿتِ ضا ًبّف زّس كضبی كَهبًی اظ O2 ككبض خعئی ؾطػت ثِ تب اؾتلبزُ هی قًَس اًؿیػى ّوچٌیي خبشة ّبی

 هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت زض ًبّف یبكتِ اًؿیػىیٌی اظ هكٌالت . ثؿتِ ثٌسی ًلَش هی ًٌس ضا حصف ًوبیس كیلن عطین اظ اًؿیػًی ًِ

هوٌي ، هحهَل ثبقس اپتیون حس ظیط زض اًؿیػى اگط اؾت ًِ ایي كطآیٌس ثب ثؿتِ ثٌسی تحت اتوؿلط انالح قسُ حساهل تبظُ ٍ یب

 ضقس ثلٌِ گطزز ثسثَ تطًیجبت تَلیس هٌدط ثِ اؾت هوٌي ًِ تٌْبچٌیي قطایغی . قَز قطایظ ثی َّاظی ثِ اؾت هٌدط

 ثطای ؾجعیدبت، زض كؼبل MAPعطاحی زض خبشة ّب اظ اؾتلبزُ ثٌبثطایي، .ثیوبضی ظا ضا ثبػث هی قَز ثی َّاظی ّبی هیٌطٍاضگبًیؿن

  (.6)ذَاّس زاقت  خبشة ثطای كؼبلیت ثِ هحبؾجِ اظ ضقس ثی َّاظی ّب ًیع هوبًؼت هی ًٌس، ًیبظ ًِ حبلی

اتیلي جارب - 1-4

 

ٍاًٌف . ؾجعیدبت ضا ثِ زام هی اًساظز ضؾیسى هیَُ یب تَلیس قسُ تَؾظ اتیلي، ثؿتِ ثٌسی كیلن ثِ قسُ  گٌدبًیسُهؼطف قیویبیی

هَاز . تَلیس قسُ، هَضز ًیبظ اؾت ًِ زض آى ّبیی ؿلظت زض اتیلي حصف ثطای خبشة ًَچٌی اظ هوبزیط تٌْب ٍ ثطگكت ًبپصیط اؾت

 ؾیٌبهیي اؾیس پتبؾین ٍ پطهٌگٌبت ثب ٍهتی (PE-LLD) ًن زاًؿیتِ ذغی ثب پلی اتیلي ٍ PE-LD اًؼغبف پصیط هبًٌسثؿتِ ثٌسی 

 ظهبًی هَظ ٍ پبپبیب گَخِ كطًگی، تبظُ، اًجِ ؾجعیدبت اظ هجیل هیَُ ّب ٍ .اتیلي هی قًَس خبشة ّبی ثِ تجسیل تطتیت ثِ، آؿكتِ قس

 اتیلي خبشة ّبیٍاضزقسى . زٍ تب ؾِ ّلتِ ًكبى زازًس اظ ثیكتط قسًس، هبًسگبضی ثٌسی ثؿتِ اتیلي ّبی خبشة كیلن چٌیي زض ًِ

                                                  (.14)ثْجَز هی ثركس  تَخْی هبثل ثغَض ضا هَاز ثؿتِ ثٌسی هٌبًیٌی كیعیٌی ٍ ذَال
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آلَهیٌبی كؼبل  پتبؾین ٍ پطهٌگٌبت ثط اؾبؼ ًِ گبظ تدبضی خبشة ثب ٍ ثسٍى ثطـ ذَضزُ پیبظّبی ًیلیت تـییطات ّوٌبضاى ٍّبٍاضز 

زضٍى  زی اًؿیس ًطثي گَگطز ٍ هَاز كطاض ٍ ؾغَح ًطزُ حصف ضا هَثط اتیلي عَض ثِ گبظ خبشة. هطاض زازًس ثطضؾی هَضزهی ثبقس ضا 

 10 ثِ هست ثطـ ذَضزُ هی تَاًس هجَل پیبظّبی هبثل ًیلیت ًِ ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًسآًْب  . ضا ًبّف زاز ثطـ ذَضزُپیبظ ثؿتِ

 .(3)پتبؾین پطهٌگٌبت حلظ هی قَز  خبشة گبظ اظ اؾتلبزُ ثب زضخِ ؾبًتی گطاز 2 زض ضٍظ

اکسیظى جارب - 2-4

 

، ثس عؼوی تَؾؼِ ثبػث تَاًس هی اًؿیػى. تؿطیغ هی ًٌس هَاز ؿصایی ضا اظ ثؿیبضی كؿبز ؿصایی، هَاز زض ثؿتِ ثٌسی اًؿیػىحضَض 

 خبشة ّبی ؾیؿتن ًبضثطزی ّبی ثطًبهِ تطیي اهیسٍاض ًٌٌسُ یٌی اظ .قَز هیٌطٍثی حولِ ٍ هَاز هـصیتـییط ضًگ، اظ زؾت زازى 

 اًؿیػى خبشة ّبی اًَاع ػوسُ  ذهَنیبت4زض خسٍل. (14)ضقس هبضذ هی ثبقس  ثطای ًٌتطل ؿصایی هَاز ثؿتِ ثٌسی زض اًؿیػى

Ageless ًَع. آٍضزُ قسُ اؾت Z ،S  ٍFX ًَع. یي ػولٌطز زاضًس هی ثبقٌس ٍ تٌْب آّي ثط اؾبؼ E  قبهل آّيػالٍُ ثط ،

Ca(OH)2  ًَع. ًطثي زی اًؿیس اؾت هْبض ًِ هؿئَلهی ثبقس G زی اًؿیس  ًطثي حدن ثطاثط ٍ اؾٌَضثیي اؾیس اؾت ثط اؾبؼ

 (. 13) خصة قسُ تَلیس هی ًوبیس اًؿیػى حدن ثِ

 Ageless (Pocas, 2001) جارب ّای اکسیظى اًَاع عوذُ خصَصیات -4جذٍل

 ظشفیت سشعت جزب aw عولکشد ًَع

Z  ًبّفO2 < 0.65 4-1ضٍظ  cc 2000-20 

S  ًبّف  O2 >0.65   2-0.5ضٍظ  cc 2000-500 

FX  ًبّف O2 > 0.85 1-0.5ضٍظ  cc 300-20 

E  ًبّف O2 

 CO2 ًبّف 

 cc 200-25: O2  ضٍظ8-3  0.3<

cc 2000-250:CO2 

G  ًبّف O2 

 CO2 اكعایف 

 NA  ضٍظ1-4 0.5-0.3
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ایي . زاقتِ اًس اًؿیس آّي آّي ثِ اًؿیساؾیَى ثط اؾبؼ ٍاًٌكی هٌبًیؿن تدبضی زض زؾتطؼ، اًؿیػىثیكتط خبشة ّبی 

 هبًٌس َّاظی ّبیهیٌطٍاضگبًیؿن  .زّس ًبّف پی پی ام 100ًوتط اظ  ثِ آظاز ضا كضبی زض اًؿیػى ؿلظت تَاًس هیهٌبًیؿن 

Pseudomonas spp، Aspergillus ٍ Penicillium spp  ٍهبًٌس گًَبگَى هیٌطٍاضگبًیؿن ّبی Enterobacteriaceae  هی تَاًس

 تَنیِ قسُ تب زض اًؿیػىخبشة اؾتلبزُ اظ ثٌبثطایي، .زی اًؿیس ضقس ًٌٌس ًطثي ؾغَح ثبالی حتی زض اًؿیػى ٪1-2 كضبی زض

 (.11)قَز  اؾتلبزُ اضبكی هبًغ تبظُ ثِ ػٌَاى یي هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ٍ ذالء ثطای MAP ثؿتِ ثٌسی تطًیت ثب

سطَتت جارب - 3-4

 

ضعَثت ًؿجی . حلظ ًیلیت ثبال هْن هی ثبقس ثطای تبظُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت شذیطُ ؾبظی عَل زض اتوؿلط ضعَثت ًؿجی ًٌتطل

 هیَُ ّب ٍ ثیف اظ حس آة اظ ًبّف، زض حبلی ًِ ثبًتطی ّب ٍ هبضذ ّب ضا اكعایف هی زّس ضقس، ثؿتِ ثٌسی زاذل زض ثیف اظ حس

 هی ضعَثت هرتلق خبشة ّبی .حؿی هی گطزز ٍ ذَال اظ زؾت زازى ًیلیت ٍ چطًٍیسگی هٌدط ثِ ثؿتِ ثٌسی قسُ ؾجعیدبت

 كیلن .ًكبؾتِ انالح قسُ ٍ ًلؿین ًلطیس اًؿیس ، ًلؿین ، عجیؼی، ضؼ ؾیلیٌبغل، اظ خولِ زّس تـییط ضا ثؿتِ ثٌسی ضعَثت تَاًس

 خصة ًٌٌسُ تطًیت ًِ ثؿتِ ثٌسی كیلن ّبی هحهَل ضا اظ عطین ثِ ٍضَح تب زّس هی اخبظُ ههطف ًٌٌسُ ثِ ضس ثربض ّبی

هیَُ ٍ ؾجعیدبت  هبًٌس زاضای تٌلؽ هحهَالت هؼوَال ثطایایي كیلن ّب . ثجیٌیس ضا ٍاضز هی قَز زض كیلن هیٌطٍهٌلصّب ضعَثت یب

  (.11)قَز  هی اؾتلبزُ ضعَثت هیؼبى اظ خلَگیطی ٍ زاذلی ثربض  تبظُ ثِ هٌظَض ًبّف ككبض ذَضزُثطـ

 اکسیذ کشتي دیهتصاعذ کٌٌذُ - 4-4

ّب  هیٌطٍاضگبًیؿن ؾغحی هبًغ اظ ضقس ّؿتٌس، ظیطا آًْب هغلَة ثؿتِ ّبی هَاز ؿصایی اظ ثطذی زض ًطثي زی اًؿیس ثبالیؾغَح 

زی اًؿیس ثبال  ًطثي ثؿتِ ثٌسی اتوؿلط ثب زض ًِ هی تَاًس ّؿتٌس ؿصاّبیی ٍ تَت كطًگی پٌیط، هبّی هطؽ، تبظُ، گَقت. هی گطزًس

 ثب تَخِ ثِ ًطثي زی اًؿیس هرتلق ّبی ؿلظت تَلیس انالح قسُ، ًیبظ ثِ ثؿتِ ثٌسی زض اتوؿلط هؼطكیثب ایي حبل ثب . هلیس ثبقٌس

 هی ثبقس، اًؿیػى ًلَش پصیطتط ًؿجت ثِ كیلن ّبی پالؾتیٌی زی اًؿیس اظ عطین ًطثي ًِ آًدباظ . ٍخَز زاضز ذبل ًیبظّبی ؿصایی

 .(14)زض ثؿتِ تَلیس قَز  ًظط اتوؿلط هَضز ثطای حلظ ثطذی اظ ًبضثطزّبیف عَض كؼبل زض زی اًؿیس ثِ ًطثيًیبظ ذَاّس ثَز تب 

 تکٌَلَطی تستِ تٌذی َّضوٌذ- 5

 سثضیجات ٍ ّا هیَُ ًگْذاسی دس دها -صهاى اًذیکاتَسّای کاستشد-1-5

 اظ ایي اًسیٌبتَضّب. هی ًٌس هٌؼٌؽ ضًگی تـییطات نَضت ثِ ضا ٍ ظهبى زهب تـییطات ًِ اثعاضی اؾت زهب-قٌبؾبگط ظهبى

 زٌّس هی ًوبیف ٍضَح ثِ ٍ ضًگی تـییطات ًوي ثِ ضا هحهَل قطایظ ًِ قًَس هی هحؿَة َّقوٌس اًسیٌبتَضّبی پطًبضثطزتطیي

 هی خبی هحهَالت حبٍی ثٌسی ثؿتِ زضٍى یب ٍ ؾغح زض آؾبًی ثِ ٍ ثَزُ اعویٌبى هبثل ٍ ًَچي قٌبؾبگطّب ایي آًٌِ ضوي
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 ٍ ّب هبّی هبًیبى، گَقت، ؾجعیدبت، ّب، هیَُ ّوچَى هحهَالتی ثٌسی ثؿتِ زض زهب -ظهبى اًسیٌبتَضّبی ًبضگیطی  ثِ.گیطًس

 هحهَالت ایي .اؾت ثطذَضزاض ای ٍیػُ اّویت اظ آًْب ًیلیت حلظ زض ؾطهبیی ی ظًدیطُ اّویت ٍ ًوف زلیل ثِ هٌدوس هحهَالت

 اظ)تَظیغ  ظًدیطُ ؾطتبؾط زض ای قسُ ًٌتطل قطایظ ثِ ػوط عَل اكعایف ٍ ایوٌی ًیلیت، حلظ هٌظَض ثِ ٍ كؿبز ّؿتٌس هؿتؼس

 كطآیٌس كؿبز ًٌسًطزى ثطای تَاًس هی ًِ اؾت ػَاهلی تطیي هْن اظ یٌی زهب ًٌتطل تطزیس، ثسٍى .زاضًس ًیبظ (ههطف تب تَلیس ظهبى

 ایي ؾبظی شذیطُ ٍ تَظیغ هطاحل توبم زض زهب ثط زهین ًظبضت ٍ ًٌتطل ثٌبثطایي،. گیطز هطاض اؾتلبزُ هَضز ؾجعیدبت ٍ ّب هیَُ

 ثطٍظ ًلن، ؾبالز ّوچَى ذَضزُ ثطـ ؾجعیدبت ٍ ّب هیَُ اظ ثطذی  زض.ثَز ذَاّس ضطٍضی ّب آى ًیلیت حلظ هٌظَض ثِ هحهَالت،

. (2 )ثبقس هی هحهَل زض عؼوی ثس ثطٍظ ٍ هیٌطٍثی ضقس اكعایف زٌّسُ ًكبى اًسیٌبتَض زض تـییطات

 پیكیٌِ زض پبؾد ثِ ضا یب قٌل ضًگ هؼوَال كیعیٌی، یٌی اظ ذهَنیبت زض ؿیط هبثل ثطگكت تـییطات(TTI’s) زهب-قٌبؾبگط ظهبى

 كیعیٌی هرتلق ثیَلَغیٌی، قیویبیی ٍ انَل ثط اؾبؼ هٌبًیعم ّبیی زض ثبظاض ثب حبل حبضط زضTTI . زضخِ حطاضت ًكبى هی زٌّس

ثطذی زیگط . اؾبؼ ًبض اؾت آًعین ٍ یب اؾپَضّب هیٌطٍاضگبًیؿن ّب، اظ هجیل كؼبلیت ثیَلَغیٌی ، تـییط زض اٍل ثطای ًَع .هی ًٌٌس ًبض

 ٍ پلیوطیعاؾیَى، شٍة، اؾیس ٍ ثبظ یي ٍاًٌف زضخِ حطاضت هبًٌس ظهبى ٍ ًؿجت ثِ كیعیٌی قیویبیی یب ًبهال یي پبؾد ثط اؾبؼ

 (.13)ؿیطُ هی ثبقٌس 

  ضٌاساگش تاصگی هحصَل        

هیعاى اظ  هتٌبؾت ثب زض هیعاى پلیوط تـییط ضًگ .زی اؾتیلي اؾت هًََهطّبی اظ كطهَلِ قسُ پلیوط تـییط ضًگ هٌبًیؿن ًبض ثط هجٌبی

 هوٌي اؾت ثط ضٍی .تـییط ضًگ هی زّس پلیوط ثب ؾطػت ثیكتطی زضخِ حطاضت ثبالتط،زض : ًیلیت هَاز ؿصایی هی ثبقس زؾت ضكتي

  (.13)هطخغ هی ثبقس، هحهَل ضا ههطف ًٌٌس  حلوِ اظ تیطُ تط هطًع ضًگ اگط ههطف ًٌٌسُ تَنیِ قَز ًِ ثِ ثؿتِ

   

  

 اًذیکاتَس گاص ٍ هَاد فشاس- 2-5   

 هتبثَلیت ّبیایي اًسیٌبتَضّب . تؼییي قَز كضبی آظاز ثؿتِ زض كطاض هَاز گبظ ٍ اًساظُ گیطی هی تَاًس ثب هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبتتبظگی 

ؾَللیس ّیسضٍغى ضا تكریم هی  ٍ اتبًَل آهیي ّب، اؾتیل، زی، ًطثي زی اًؿیس اًؿیػى، تَؾظ هحهَل هبًٌس قسُ كطاض تَلیس

 ًِ زض آى گیطی قَز اًساظُ ضًگ ظا ؾَثؿتطاّبی اؾبؼ ثط ٍاًٌف آًعیوی هی تَاًس تَؾظ ثؿتِ كضبی آظاز زض اتبًَل ؿلظت .زّس

 ثبآًْب . هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت هی ثبقٌس ترویط ضًگ ظای ّبی قبذم ضز هتیل ثلَ ٍثطٍهَتیوَل . ضا ًكبى هی زّس زضخِ ترویط ضًگ
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 .قَز هی ترویط اؾتلبزُ زضخِ ثطای تؼییي ضًگ زاًؿیتِ ٍ ٍاًٌف ًكبى هی زٌّس ترویط تَؾظ قسُ ًطثي زی اًؿیس تَلیس

 زاقتِ اًس تبظُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت ّؿتٌس، ًبضثطز هحسٍزی زض اًؿیس زی ًطثي تَلیس ثط اؾبؼ ًِ هیٌطٍثی ًیلیتاًسیٌبتَضّبی 

هیٌطٍثی ضا  هتبثَلیؿن تَؾظ قسُ تَلیس هوساض ًِ زی اًؿیس ثِ ٍؾیلِ تٌلؽ تَلیس قسُ اؾت هوساض ظیبزی ًطثي ایٌٌِ زلیل ثِ

  ripeSense . یبكتِ اًس هیَُ تَؾؼِ ترویط زضخِ ثطای ًظبضت ثط ًیع آضٍهب ّبی گیطی اًساظُ اؾبؼ ثط اًسیٌبتَضّب .پٌْبى هی ًٌس

 ضًگ تغجینثب .  عطاحی قسُ اؾتهیَُ تَؾظ آظاز قسُ آضٍهبی تطًیجبت ثطای تكریم هی ثبقس ًِ پلیوطی اًسیٌبتَض تبظگی

 (.11)ًوبیس  اًتربة ًیبظ هَضز ضؾیسى هطحلِ ثب ضا هیَُ هكتطی هی تَاًس، اؾتبًساضز ضًگ هطخغ یي ؾٌؿَض ثب

 سخٌگَ تٌذی تستِ- 3-5

 آى زض زازُ ضخ ًبهغلَة تـییطات ّطگًَِ یب ٍ هحهَل اًوضبی تبضید هبزضًس ّب ثؿتِ هیٌطٍالٌتطًٍیٌی، ّبی ؾیؿتن ًبضگیطی ثِ ثب

 ضربهت ثب پصیط اًؼغبف ًَچي ّبی ثبتطی اظ ؾیؿتن ایي زض .ًٌٌس اػالم ًٌٌسُ ههطف  ثِ)اًس قسُ تؼطیق ؾیؿتن ثطای ًِ) ضا

 هغؼبت یب ٍ پطیٌت خَّط زض ّب آى انلی خبیگبُ. ّؿتٌس ضٍی ٍ هٌگٌع اًؿیس خٌؽ اظ اؿلت ّب ثبتطی ایي قَز، هی اؾتلبزُ اًسى

گطكتِ  ًبض ثِ اًگَض هبًٌس حؿبؼ ّبی هیَُ ثٌسی ثؿتِ زض َّقوٌس ایي ػَاهل اظ ای ًوًَِ .ثبقس هی ًبؿص ضٍی ثط قسُ الهیٌیت

 (.2)اؾت  قسُ

  ًتیجِ گیشی

ایي زؾتِ اظ هحهَالت، هَخَزات ظًسُ هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ اظ ًظط اضظـ تـصیِ ای خبیگبُ ثبالیی زض ؾجس ؿصایی هطزم زاضًس، 

ای ّؿتٌس ًِ پؽ اظ ثطزاقت ًیع ثِ هتبثَلیؿن ذَز ازاهِ هی زٌّس، زض ًتیدِ ثؿیبض هؿتؼس كؿبز هی ثبقٌس ٍ هست هبًسگبضی 

ثٌبثطایي اؾتلبزُ اظ قیَُ ّبی نحیح ثؿتِ ثٌسی زض حلظ ًیلیت هغلَة ٍ ثْجَز هبًسگبضی آًْب  اّویت . ًَتبّی ذَاٌّس زاقت

ثؿتِ ثٌسی تحت اتوؿلط انالح قسُ اظ خولِ ضایح تطیي ایي ضٍـ ّب هی ثبقس ًِ ثبیؿتی ثطای ّط ًَع هیَُ ٍ ؾجعی ثب . هی یبثس

تَخِ ثِ ؾطػت تٌلؽ آى اظ زضنسّبی نحیح گبظّبی اًؿیػى، ًطثي زی اًؿیس ٍ یب ًیتطٍغى، ّوچٌیي كیلن ّبیی ثب ًلَش پصیطی 

هْبض تـییطات آًعیوی ضًگ ٍ ٍاًٌف ّبی ًیع هی تَاًس ثب  (زضنس70-100)ثٌبضگیطی زضنس ثبالی گبظ اًؿیػى . هٌبؾت اؾتلبزُ ًوَز

 ثؼالٍُ ثِ هٌظَض ثبالتط ثطزى ًبضایی ثؿتِ . زّس ترویط ثی َّاظی ٍ هْبض ضقس هیٌطٍثی هست هبًسگبضی هحهَالت تبظُ ضا اكعایف

اظ آى .... ثٌسی تحت اتوؿلط انالح قسُ زض حلظ ًیلیت هحهَل زض خلَگیطی اظ پَؾیسگی، اظ زؾت زازى ضعَثت، تـییطات ضًگ ٍ 

اهطٍظُ نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هیَُ ٍ ؾجعی اظ ایي ّن كطاتط ضكتِ ٍ زض حبل حبضط . زض تطًیت ثب پَقف ّبی ذَضاًی اؾتلبزُ هی ًٌٌس

هبًٌس )ٍ اًَاع ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس  (ثِ نَضت اًَاع خبشة ّب ٍ هتهبػس ًٌٌسُ ّبی گبظ)ضٍـ ّبی ًَیٌی اظ خولِ ثؿتِ ثٌسی كؼبل 

 ،ایوٌی ٍ ؾالهتی ؿصا زاضًس، اؾتلبزُ هی گطزز ًِ ػالٍُ ثط تبثیط هثجتی ًِ ثط ًیلیت (...قٌبؾبگط ّب، ثؿتِ ثٌسی ؾرٌگَ ٍ 

 ایي ًَع ثؿتِ ثٌسی ّب اظ ایدبز تـییطات ًبهغلَة ٍ .ّبی ثبظاضیبثی ٍ ثطتطی تدبضی هحهَالت ٍاهغ قًَس ّوچٌیي هی تَاًٌس اظ خٌجِ

.  ػَاهل كؿبز زض هحهَل خلَگیطی هی ًوبیٌس ٍ حتی هبزض ثِ ًوبیف زازى ایي تـییطات ثِ ههطف ًٌٌسُ ًیع هی ثبقٌس
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اهیس اؾت ًِ ثب ثٌبضگیطی ضٍـ ّبی زضؾت ثؿتِ ثٌسی ٍ اؾتلبزُ اظ تٌٌیي ّبی خسیس، گبم ثعضگی زض ثْجَز ًیلیت ٍ هبًسگبضی 

.  هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تبظُ ثطزاضین
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