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 ده:چکی

تِ تاصُ  هیَُ ّا ٍ ػثضیدات ًؼثت تِ هلشف هلشف کٌٌذُ توایل، تیواسی ّاپیـشفت  ػثک صًذگی ٍ افضایؾ سٍص افضٍى اهشٍصُ تا تَخِ تِ
 دٍسُ ی. اص طشفی ایشاى اص هٌاطق اكلی تَلیذ اًاس هحؼَب هی ؿَددس حال سؿذ اػت. تِ ػشؾت  استقاء دٌّذُ ػالهت هَاد غزایی ؾٌَاى

 چٌذاى هتذاٍل داًِ ّا خاسج کشدى ػخت ؾوذتا تِ دلیل اًاستؿالٍُ هلشف  اػت. کَتاُ ًؼثتاً اًاس هاًٌذ تاصُ هیَُ ّای فهلش ٍ سػیذى

هٌحلش تِ فشد ؾاهِ پؼٌذ  ، اسصؽ تغزیِ ای ٍ خلَكیات حؼیاًاس آهادُ هلشف تؿلت ػَْلت هلشف دس حال حاضش داًِ ّای ،ًوی تاؿذ
ػطحی  ًقق ّای تا دسخِ پاییي هیَُ اػتفادُ اص خولِ اػتفادُ تْیٌِ ٍ اسصؽ افضٍدُ تشای ؿذُ ساُ خذیذیتؼتِ تٌذی  اًاسداًِ ّای . ؿذًذ

 هیضاى تٌفغ ٍاًذاختي  تاخیش تِ اهکاى اكالح ؿذُ تؼتِ تٌذی دس اتوؼفش .دّذ هی آفتاب ػَختگی سا اسائِ ٍ ؿکاف تشک، هاًٌذ پَػت

کٌذ. پَؿؾ ّای خَساکی ًیض تِ ؾٌَاى هاًؿی دس تشاتش هْاخشت سطَتت ٍ گاص ؾول هی هیَُ تاصُ سا فشاّن هی  افضایؾ هذت هاًذگاسی
  .کٌٌذ ٍ تشخی هاًٌذ کیتَصاى خاكیت ضذهیکشٍتی ٍ ضذقاسچی ًیض داسًذ

 کیتَصاى، هاًذگاسی.داًِ ّای اًاس، دّی،  اتوؼفش اكالح ؿذُ، پَؿؾ کلمات کلیدی:

 

 
 مقدمه:-1

تغزیِ  ٍ حؼی تِ ؾلت خَاف ؾوذتا (Punica granatum, Punicaceae)اًاس

 خَساکیتخؾ  .داسدتؼیاس تاالیی  هٌحلش تِ فشد خَد، اسصؽ اػتثٌایی ٍ ای

 هیَُ% 75 تا 55دس حذٍدتا ًؼثت  تیشًٍی پَػت داخل دس هیَُ، آسیل)داًِ( ّا

هی  تشکیثات فٌلیدیگش  ٍ آًتَػیاًیي آتذاس، غٌی اصّا  )داًِ(آسیلاػت. 

 (. 15تاؿٌذ)

گؼتشدُ ٍ  داًِ ّا خاسج کشدى ػخت ؾوذتا تِ دلیل اًاس، هلشف حال ایيتا 

خْت تِ دػت آٍسدى  فشآیٌذ حذاقل اًاسّای تاصُ تا. تِ ّویي دلیل، ًیؼت ؿایؽ

تشای  ٍاقؿی اهکاى، ػالن تغزیِ ای حؼی ٍ تا خَاف هلشفآهادُ  داًِ ّای

آفتاب  تِاًاس  اص ػَی دیگش هیَُ اًاس سا فشاّن هی کٌذ. ٍ هلشف افضایؾ تَلیذ

 تِ ّوچٌیي، پَػتِ ضشتِ دیذى تشؽ خَسدى یا، تشک خَسدگی، ػَختگی

 دس کِ( ٌّگاهیػَختگی ػطحی پَػتِ ٍ ؿکافهاًٌذ ّای ػشها صدگی) آػیة

 تؼیاس حؼاع هی تاؿذ. ؿَد، هی اًثاس دسخِ ػاًتی گشاد 5اص  دهاّای پاییي تش

 هیَُ داخلی ؾالی، کیفیتتا ٍخَد  خاسخی ّای گًَاگَى ًققهؿوَال ایي 

تِ طَس کِ  تاصُ سا تاؾث هی ؿَد ٍ هلشف تشای تاصاسیاتی ًاهٌاػة آػیة دیذُ

. تٌاتشایي قثل اًتخاب هی ؿًَذاص  دام هلشف كٌؿتی ٍ یا اػتفادُ هتذاٍل تشای

تشای  یک ساُ ؾالی هی تَاًذ اص خاسج تا حذاقل فشآیٌذ، اًاسّای تاصُ آػیة دیذُ

تشای فشٍؽ  قثَل قاتل غیشٍ  اًاسّای دٍس اًذاختِ اص تداسی ػَد تِ دػت آٍسدى

 سا هلشف آهادُ اًاس کِ کیفیت هـکلی هْوتشیي. (13)تاصُ تاؿذ ٍ هلشف

 هیکشٍتی، سؿذ قشاس هی دّذ تأثیش تحت هلشف آهادُ هحلَالت ػایش ّواًٌذ

تغزیِ  اسصؽ ٍ کاّؾ فٌلی تشکیثات اکؼیذاػیَى اثش دس آًضیوی ؿذى قَُْ ای

 تغزیِ ای اسصؽ ٍ تافت سًگ، هَخة تغییش داخلی تغییشات .  ایياػت آى ای

 هلشف کٌٌذگاى اص آگاّی دلیل تِ اخیش ػال ّای هی ؿَد. دس هحلَالت ایي

هحلَالت  تشداؿت اص پغ ؾوش افضایؾ تشای ًگْذاسًذُ هَاد کاستشد خطشات

 کیفیت حفع تشای ضشس تی ٍ هَثش سٍؿْای اص اػتفادُ هلشف، آهادُ

 دس هی سػذ. ًػش تِ ضشٍسی هیکشٍتی آلَدگی ّای اص ٍ خلَگیشی هحلَالت
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 اص پغ ؾوش افضایؾ تشای ًَیي فیضیکی تکٌیک ّای اػتفادُ اص ساػتا ّویي

 ؿذُ اكالحتؼتِ تٌذی دس اتوؼفش (. 1اًذ) سایح ؿذُ هحلَالت ایي تشداؿت

(MAP) آسیل ّای اًاس  هذت هاًذگاسی خْت گؼتشؽآهیضی  تِ طَس هَفقیت

 (. 5گشفتِ اػت) قشاس اػتفادُ تا حذاقل فشآیٌذ هَسدتاصُ 

دس  تِ ػشؾت هلشفآهادُ  تاصاس هیَُ، هلشف کٌٌذگاى تغییش ًگشؽ تِ تَخِتا 

اًاس  تَلیذ اكلی اطقسؿذ یافتِ اػت. اص آًدا کِ ایشاى یکی اص هٌ ػال ّای اخیش

ی ؿذُ اّویت هی تاؿذ، تَخِ تِ كٌایؽ تثذیلی ایي هیَُ تِ ؿکل داًِ اًاس تؼتِ تٌذ

ایي هقالِ هشٍسی تش کاستشد تؼتِ تٌذی اتوؼفش اكالح ٍیظُ ای پیذا کشدُ اػت. 

ؿذُ ٍ پَؿؾ خَساکی کیتَصاى خْت تْثَد هاًذگاسی آسیل ّای اًاس آهادُ 

 هلشف هی تاؿذ.

 

 تکنیک های بسته بندی:-2
 

 شده اصالح بسته بندی در اتمسفر-1-2

 

 تغییش فؿال غیش ٍ یا فؿالدیٌاهیکی فشآیٌذ ؿذُ،  اكالحتؼتِ تٌذی دس اتوؼفش   

 هحلَل ػشؾت تٌفغ تؿاهل تیيآى تش  اػت. یک تؼتِ داخل دس گاصی تشکیة

هْوتشیي هٌافؽ تؼتِ تٌذی  (.5هَاد تؼتِ تٌذی هتکی اػت) طشیق اًتقال گاصّا اص ٍ

ؿاهل کاّؾ تٌفغ، کاّؾ تَلیذ ٍ حؼاػیت  ؿذُ اكالحتحت ؿشایط اتوؼفش 

 (.2ؿذى سًٍذ ًشم ؿذى هیَُ ٍ تغییش تشکیثات داخل هیَُ هی تاؿذ ) تِ اتیلي، کٌذ

هیَُ ّا ٍ  حفع یک هکول تشای تِ ؾٌَاى تؼتِ تٌذی دس اتوؼفش اكالح ؿذُ

 یک ػیؼتن طشاحیٌّگام  .(11)اػتفادُ ؿذُ اػت ػثضیدات دس دهای پاییي

 آى کِ دس دس داخل تؼتِ تٌذی اػت تؿادل ّذف سػیذى تِ، ؿذُ اكالح اتوؼفش

خَاّذ  احاطِ ًؼثی هخلَف خَد ٍ سطَتت هطلَب اتوؼفش تا خاف کاالی

ٍ ًَؼ  ًگْذاسیدسخِ حشاست  ،هحلَلتٌفغ  ػشؾت ی تَػطچٌیي تؿادل ؿذ.

ٍ تخاس آب تؿییي هی  O2 ،CO2فیلن تا تَخِ تِ ضخاهت ٍ ًفَرپزیشی آى تِ 

تِ  ٍاتؼتِ فیلن ًفَرپزیشی خَاف هحلَل ٍ ػشؾت تٌفغ دٍّش (. 15) دؿَ

اتوؼفش  حفع MAP اص ّذف اػتفادُ، تٌاتشایي هاًٌذ دها ّؼتٌذ.ؾَاهل تیشًٍی 

چٌذ دسخِ تغییش  اص تیؾ دها اگش خاف هی تاؿذ. هحذٍدُ دهایی دس یک هطلَب

تشای  حتی ًاهٌاػة ٍ یا هوکي اػت ٍ تغییش خَاّذ کشد ًیض تؼتِ اتوؼفش، کٌذ

  (.5)هحلَل هضش تاؿذ 

، داًؼتي تشکیة ؿذُ اكالحتحت ؿشایط اتوؼفش  سهض هَفقیت سٍؽ تؼتِ تٌذی

گاصی كحیح دسٍى تؼتِ تٌذی ٍ اػتفادُ اص هَاد پَؿـی هٌاػة اػت. اًتخاب 

كحیح ؿشایط گاصی ػثة افضایؾ ؾوش پغ اص تشداؿت هحلَل هی گشدد ٍ 

ؿشایط ًاهٌاػة هاًٌذ غلػت اکؼیظى پاییي یا دی اکؼیذ کشتي خیلی صیاد ػثة 

 (. 2دس هحلَل ٍ کاّؾ هاًذگاسی آى خَاّذ گشدیذ ) تشٍص تٌفغ تی َّاصی

 داخل هحلَل تٌفغ طشیق اص، اتوؼفش ًْایی غیش فؿالMAP ّای ػیؼتندس 

 ٍ فیلن هحلَل ٍیظگی ّایتِ  ًْاییاتوؼفش تؿادل . اػت آهذُ دػت تِ تؼتِ

 تطَسیکِ تؼیاس هْن اػت، MAP دس دهاکٌتشل  داسد.تؼتگی  تٌذی تؼتِ

 تحت سا هحلَل ػشؾت تٌفغ ٍ ّوچٌیي اص فیلن ی گاصپزیش ًفَر خلَكیات

 صیاد تؼیاس دس اتتذا تؿذ اص تشداؿت هحلَل. ػشؾت تٌفغ قشاس هی دّذ تاثیش

 یک ػطح یکٌَاختٍ تِ  ػاصی کاّؾ هی یاتذ رخیشُ تا گزؿت صهاى ٍ اػت

 اکؼیظى. اتوؼفش هی تاؿذ ٍ تشکیة ًگِ داسی دسخِ حشاست تاتؽهی سػذ کِ 

 تقشیثا تشاتش هقذاس ٍ، هلشف چٌاى کِ هحلَل تٌفغ هی کٌذّو تؼتِ داخل

CO2 .غلػت کاّؾ تَلیذ هی ؿَد O2 ٍ غلػت افضایؾ CO2 تیي یک ؿیة 

  (.12تؼتِ سا تشک ًوایذ )هی کٌذ تا  تیشٍى ایداد ٍ ؿشایط تؼتِ اتوؼفش

 اكالح هْن تشای یک سٍؽ اكالح ؿذُ تؼتِ تٌذی دس اتوؼفشتِ طَس کلی 

 هٌفز هی تاؿذ تا تا یا تذٍى پلیوشی فیلن ّای تا اػتفادُ اص ؼتِ تٌذیت اتوؼفش داخل

تؼتِ تٌذی  هیَُ ّا ٍ ػثضیدات صهاى هاًذگاسی کیفیت سا کاّؾ دّذ ٍ افت

هتاتَلیکی ٍ  فؿالیت، کاّؾ اص دػت دادى سطَتتکاّؾ  اص طشیقسا  ؿذُ

  . (8)هیکشٍتی تْثَد تخـذ

 

 تاال اکؼیظىMAP  :ؿذُ خذیذ اكالح اتوؼفشتکٌیک 1-1-2
 ٍ ػثضیدات هیَُ ّا هاًٌذ ػایشصدُ  تاصُ تشؽ آسیل ّای اًاس هذت هاًذگاسی    

، اص دػت سؿذ هیکشٍتی، چشٍکیذگی تِ چشا کِ آًْا کَتاُ اػتصدُ  تاصُ تشؽ

آًضیوی تؼیاس حؼاع هی  قَُْ ای ؿذى تِ تِ طَس ؾوذُ اسصؽ غزایی ٍدادى 

ؼفش تا اکؼیظى تاال سٍؽ هٌاػثی دس حفع ٍ اتو UV-Cتاؿٌذ. اػتفادُ اص تشکیة 

 (.14کیفیت ٍ افضایؾ هذت هاًذگاسی آسیل ّای اًاس آهادُ هلشف هی تاؿذ)

ؿاهل اػتفادُ  آهادُ هلشف هحلَالت تاصُ تشای تؼتِ تٌذی تؼیاس خالةتَػؿِ 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت تش اخیشا( هی تاؿذ کِ ٪01-111) تاال اکؼیظىMAP اص

پاییي غلثِ هی  اکؼیظى تا MAP ٍی هؿوَلی َّا تِ تٌذیتؼ هؿایة تؼیاسی اص

ٍاکٌؾ  خلَگیشی اص، تشای هْاس تغییشات آًضیوی سًگ تاال اکؼیظى MAP. کٌذ

هاًذگاسی  گؼتشؽ تا ًتیدِ سؿذ هیکشٍتی هْاس ٍ تی َّاصی تخویش ّای

  (.17هحلَالت آهادُ ی هلشف ًـاى دادُ ؿذُ اػت)

 

 ذی اتوؼفش اكالح ؿذُ آسیل ّای اًاس هشٍسی تش هطالؿات تؼتِ تٌ-2-1-2
 

( کیفیت کلی ٍ هذت هاًذگاسی داًِ ّای اًاس آهادُ 2559آیْاى ٍ ایؼتَسک)   

پلی پشٍپیلي اص دٍ خْت فیلن  تاپلی پشٍپیلي  دٍخت ؿذُ  غشٍف دسهلشف 

دسخِ ػاًتی گشاد  5 دستؼتِ تٌذی ؿذُ تحت اتوؼفش اكالح ؿذُ ٍ  اكالح ؿذُ

غیش  یا ٍ تغییش کوی، سًٍذ کلی تِ ؾٌَاى یکسػی کشدًذ. سا تش سٍص 18 تشای

طی اًثاسداسی  اًاس آسیل ّای فیضیکی ؿیویایی ٍ ٍیظگی ّای دس قاتل تَخْی

 دس پایاى اًثاسداسی دس َّاصی هضٍفیل ّایتاکتشی  ؿذ. ؿٌاػایی ػشد

تحت تاثیش قشاس  سا حؼی کیفیتکِ تَدًذ  log CFU/g  4551-2535هحذٍدُ

 غٌی اکؼیظى ٍ َّا، ًیتشٍطى تؼتِ تٌذی ؿذُ تا اًاسداًِ ّای  َس کلیتِ ط. ًذاد

 18دس سٍص  حؼی پاًلیؼت ّای ٍ تشای کیفی سا حفع ًوَدًذ ٍیظگی ّای ؿذُ

کن هحذٍد  اکؼیظىتا  تشای اتوؼفش سٍص 15 تِ تاصاسدٍسُ  اگشچِ؛ قاتل قثَل تَد

 . (3ؿذُ تَد)

 دسخِ، ؼفش اكالح ؿذُ غیشفؿالاتو تٌذی تؼتِ اثشات( 2113کالة ٍ ّوکاساى)

تش  سٍص 14 طَل هذت ٍ دسخِ ػاًتی گشاد(15ٍ  11،  5) اًثاسداسی حشاست

 ؾطش ٍ طؿن ٍ ٍیظگی دس تشکیثی، تغییش کیفی پغ اص تشداؿت ٍیظگی ّای

سا  (‟Acco‟ ٍ„Herskawitz„)اًاس داًِ ّای دٍ سقن هیکشٍتیَلَطیکی کیفیت



 

    

، ؾوش اسصیاتی هیکشٍتی فیضیکَؿیویایی ٍ یّا ٍیظگی تِ تَخِتا هطالؿِ کشدًذ. 

 ≤ سؿذ قاسذ دلیل تMAPِ ّش دٍ سقن تؼتِ تٌذی ؿذُ تحت  پغ اص تشداؿت

log CFU g
 ایيتا هحذٍد ؿذُ تَد.  دسخِ ػاًتی گشاد 5دس سٍص 15 تِ 2 1−

 کِ تش اػاع داد ًـاى فشاس تشکیثات دس تشکیثی تغییشات ٍ غلػت، دسكذ حال

طؿن ٍ  دٍام ّش دٍ سقن،دس  فیضیکَؿیویایی دیگش خلَكیات غاّش ٍ

 . (6تَدُ اػت) سٍص(15پغ اص تشداؿت) هاًذگاسی اص کَتاُ تش سٍص(7آسٍها)

تا حذاقل فشآیٌذ سقن  اًاس ٍ حؼی داًِ ّای ؿیویاییخلَكیات  ّوکاساى ٍ پالوا

„Primosole‟ دس غشٍف پلی پشٍپیلي دٍخت ؿذُ تا فیلن  تؼتِ تٌذی اص پغ

 سٍص 15تِ هذت دسخِ ػاًتی گشاد  5 دس هیکشٍهتش 45 ضخاهت تِپلی پشٍپیلي 

 غیش فؿال اتوؼفش اكالح ؿذُ. آًْا هـاّذُ کشدًذ کِ هَسد تشسػی قشاس دادًذسا 

 O2 ػطح دس کاّؾ CO2ٍ  افضایؾ تذسیدی دس یک تا تؼتِ تٌذی داخل دس

 خزب تِ ُتؼتِ تٌذی ؿذ ّای داًِ دس افضایؾ اػیذیتِ قاتل تیتشاػیَى تشقشاس ؿذ.

CO2 کاّؾ  تاؾث هحلَل آتی فاص دس کِ صهاًیpH  ،ًؼثت دادُ ؿذ.هی ؿَد 

الکتیک  ،خطش اًتشٍتاکتشیاػِ هطلَب، کاّؾ MAP تحت داًِ ّااًثاسداسی 

هخوش ًـاى  ؿواسؽ کپک ٍ ّوچٌیي ٍ ػشهادٍػت ٍ هضٍفیل، تاکتشیْا اػیذ

 ( .16دادُ ؿذ)

 گاص تشکیة ٍ Mollar اًاس یداًِ ّا تٌفغ ؿذت( 2111)ّوکاساى ٍگاسػیا 

 دسخِ 4 اًثاسداسی دس دهای ًفَرًاپزیش پالػتیک ًیوِ تشاٍا دٍ ّش داخل دس

 تا تؼتِ تٌذی هَسددس  هَسد هطالؿِ قشاس دادًذ. سٍص 15تِ هذت  گشاد ػاًتی

هذت  طَالًی تش کشدى تشای ًیوِ تشاٍا پالػتیک دس اتوؼفش، ؿذُ تؿذیل اتوؼفش

 تؼتِ دس ًؼثی تاالسطَتت  تَد. فشآیٌذ ًاکافی حذاقل اًاسّای هٌدوذ ٍ هاًذگاسی

 هی اًاس کوک ّای داًِ تَسم ٍ تافت حفعٍ  ٍصى کاّؾ اص دػت دادىتِ 

 (.9کٌذ)

هشٍسی تش ًتایح کاستشد تؼتِ تٌذی تا اتوؼفش اكالح ؿذُ تحت ؿشایط  1خذٍل

 (.12هی تاؿذ) اًاس هختلف ًگِ داسی دس آسیل ّای اسقام هختلف

 

 پوشش خوراکی-2-2

تش ( چشتی یاّیذسٍکلَئیذ خَساکی ) هَاد الیِ ًاصکی اص، خَساکیپَؿؾ     

، تخاس آب گاصّا تِ ًیوِ تشاٍا یک ػذ ایداد تا ّذف فشآٍسدُ ی غزا سٍی ػطح

افضایؾ  قادس تِ پَؿؾ ّای خَساکی. تِ کاس گشفتِ هی ؿَد تشکیثات فشاس ٍ

پیشی، حفاغت  ٍ تٌفغ تا کاّؾ ُ تاصُتشؽ خَسد هذت هاًذگاسی هحلَالت

(. دس ایي تیي، کیتَصاى تِ طَس گؼتشدُ ای 7)، تافت ٍ سًگ هی تاؿذآسٍها اص

 خْت افضایؾ هاًذگاسی هیَُ ٍ ػثضی تاصُ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت.

 

 پَؿؾ کیتَصاى-1-2-2
ٍ  هیَُ ّا حفاغت اص تشای کوک تِ خَساکی پَؿؾ هی تَاًذ تِ ؾٌَاى کیتَصاى

 ٍ O2، تِ سطَتت خضئی تِ دلیل ایٌکِ آى یک هاًؽ اػتفادُ ؿَد، ػثضیدات

CO2 تْثَد هی تخـذ حول ٍ ًقل هکاًیکی سا فشاّن هی کٌذ. آى ًیض خَاف ٍ 

 تغزیِ ای، خَاف هی تَاًذ اػت. کیتَصاى هَاد افضٍدًی هٌاػة تشای یک حاهل

آًتی ، هیکشٍتیضذ ، اهَلؼیًَی تِ دلیل ٍیظگیْای حؼی سا تْذاؿتی ٍ یا

هحلَالت  هذت هاًذگاسی هی تَاًذ سا تْثَد تخـذ. ایي خَاف اکؼیذاًی

 هیَُ ّا پَػتِ قَُْ ای ؿذى خْت هْاس کیتَصاى آهادُ هلشف سا افضایؾ دّذ.

هیضتاى سا اًدام هی  دس تافت دفاؼ تؼیاسی اص فشآیٌذّای آى اػتفادُ ؿذُ اػت.

سا هْاس هی  ٍ اًَاؼ آًضین ّا هی کٌذآب ؾول  اتلال تا تِ ؾٌَاى یک ؾاهل دّذ،

 تاصُ هیَُ ّا ٍ ػثضیدات دس کیتَصاى ضذ هیکشٍتی ٍ ضذ قاسچی کٌذ. فؿالیت

 ٍ ّوکاساى ػشچـوِ گشفتِ اػت. لیَ آى پلی کاتیًَی اص طثیؿت تلَس هی ؿَد

 الکتشٍاػتاتیک تِ ٍػیلِ تذاخل کیتَصاى ضذ تاکتشیایی فؿالیت اغْاس داؿت کِ

NH3 گشٍُ ّای تیي
 غـای فؼفَلیپیذ فؼفَسیل اخضایگشٍُ ّای  ٍ کیتَصاى +

 (. 15ایداد هی ؿَد) ػلَلی

 

 کاستشد پَؿؾ کیتَصاى دس هاًذگاسی آسیل ّای اًاس-2-2-2
ًـاى دادُ  فشآیٌذ حذاقلّای تا اًاس تش سٍی دس اػپاًیا تحقیقات اًدام ؿذُ    

 دس ٌّگام ًگِ داسی تشکیثات فٌلی تِ ٍػیلِ اکؼیذاػیَىای ؿذى  قَُْ اػت کِ

کیفیت تاال  تشای سػیذى تِ آًتَػیاًیي سًگذاًِ ثثات اص ایي سٍ تَلیذ ؿذُ،

حؼی  ٍیظگی ّای تشیي یکی اص هْن خزاب سًگایٌکِ  دلیلتِ  ضشٍسی اػت،

 ؾَاهلتِ ؾٌَاى  ّای خَساکی پَؿؾ اًاس هی تاؿذ. اػتفادُ اص داًِ ّای هیَُ ّا ٍ

یافت ؿذُ اػت.  اکؼیذاتیَ هفیذ ٍاکٌؾ ذاختيتِ تاخیش اً دس ضذ قَُْ ای ؿذى

. هْاس هی ًوایذاًاس سا  داًِ ّای دس ػطح قاسذ ٍ سؿذ تاکتشی کیتَصاى پَؿؾ

 سٍص 12 دس طَل کیتَصاى ٪1ٍ  555 پَؿؾ دادُ ؿذُ تا داًِ ّای آب هحتَای

اػیذیتِ  ٍ (TSS) هَاد خاهذ هحلَل افضایؾ کیتَصاى حفع ؿذُ تَد. ًگِ داسی

 داًِ ّا سا طی هذت ًگِ داسی کاّؾ هی دّذ. دس هقاتل، (TA) اػیَىقاتل تیتش

دس  غشفیت آًتی اکؼیذاًی ٍ آًتَػیاًیي کل، فٌل کل کاّؾ کیتَصاى اػتفادُ اص

 اثشات هفیذی داسای کیتَصاى طَل دٍسُ ًگِ داسی سا تِ تاخیش اًذاخت. پَؿؾ

دس  PPO لیت آًضینفؿاخضئی  هْاس تا اًاس داًِ ّای آًتَػیاًیي هحتَای دس حفع

 هی تَاًذ ػطَح هیَُ تش سٍی ػطح کیتَصاى طَل رخیشُ ػاصی داؿتِ اػت. فیلن

CO2 ٍ O2 کاّؾ ؾشضِ تِکِ هٌدش  سا تغییش دّذ دسٍى صا O2 تشای 

ؿذُ تش سٍی  تـکیل کیتَصاى فیلن هی ؿَد. آًتَػیاًیي ّا آًضیوی اکؼیذاػیَى

اص ، دس ًتیدِ کاّؾ داخل هحیط تِ هیَُ سطَتت اص هْاخشت تاخیش هیَُ تا ػطح

فؿالیت  هی تَاًذ دس طَل ًگِ داسی سا تِ دًثال داسد. کیتَصاى دػت دادى ٍصى

کِ هٌدش تِ افضایؾ تشکیثات فٌلی ٍ  سا افضایؾ دّذ فٌیل آالًیي آهًَیالیاص آًضین

ّوچٌیي تا افضایؾ تِ دًثال آى افضایؾ دس هحتَای آًتی اکؼیذاًی هی گشدد. 

افضایؾ هی یاتذ. تِ طَس کلی اص لحاظ  اثشات ػَدهٌذ آى ىکیتَصا غلػت

ًگِ  سٍص 12 حتی پغ اص کیتَصاى ٪1 پَؿؾ دادُ ؿذُ تااًاس  داًِ ّای، غاّشی

 ٪555ٍ 5525، دس حالی کِ پَؿؾ دّی تا  قاتل قثَل تَد تِ طَس کاهل داسی

 قاتل قثَلاص خلَكیات آًْا  تٌْا تخـی دٍسُ ًگِ داسی دس پایاىکیتَصاى 

 (.15تَد)

 

 نتیجه گیری:-3
 تِ ٍ هطلَتی هی تَاًذ خایگضیي هٌاػة هلشفآهادُ  اًاس آسیل ّای تَلیذ   

سا افضایؾ دّذ. تشای اًاس  هلشف کٌٌذگاى تقاضا هیَُ ّای تاصُ تاؿذ ٍ هلشف

تا  آهادُ هلشف دس هقایؼِ تا هیَُ کاهل اًاس، اًاس آسیل ّای اها هذت هاًذگاسی



 

    

اتذ. دس ػال ّای اخیش اص تؼتِ تٌذی اتوؼفش اكالح ؿذُ کاّؾ هی ی حذ صیادی

تغییش  تِ طَس گؼتشدُ ای خْت افضایؾ هاًذگاسی آسیل ّای اًاس اػتفادُ ؿذ.

 ٍ غاّش حفع طشاٍت تِ هی تَاًذ تؼتِ اکؼیظى دس دی اکؼیذ ٍ غلػت کشتي

 دس طَل یا افت کیفیت ٍ اتیلي تَلیذ ٍ تٌفغ تا کاّؾ تاصُ تشؽ صدُهیَُ  تلشی

 هیَُ ّای تاصُ دس دٍسُ ًگِ داسی کوک ًوایذ. ّن چٌیي پَؿؾ ّای خَساکی

 تغییشات تا کاّؾ اتوؼفش اكالح ؿذُ ًگْذاسی تحت خایگضیٌی تشای هی تَاًذ

اص آًدا کِ  تاؿذ. هیَُ داخلی اتوؼفش ٍ کٌتشل اص طشیق تغییش کوی ٍ افت کیفی

اُ غزا هلشف هی ؿًَذ ٍ ّوش ّای خَساکی اص هَاد طثیؿی ػاختِ هی پَؿؾ

تَاًذ تش هـکالت صیؼت هحیطی ًاؿی اص  ّا هی گشدًذ، تٌاتشایي اػتفادُ اص آى

تٌذی ؿیویایی غلثِ ًوایذ. تا تَخِ تِ ایٌکِ ایشاى یکی اص هٌاطق اكلی  هَاد تؼتِ

تَلیذ اًاس دس خْاى هی تاؿذ تثذیل آى تِ كَست آسیل ّای اًاس آهادُ هلشف 

ثذیلی ایي هیَُ خَاّذ داؿت، اص ایي سٍ الصم اػت ًقؾ قاتل تَخْی دس كٌایؽ ت

تِ کوک تَػؿِ تکٌیک ّای تؼتِ تٌذی هٌاػة دس ساػتای حفع خلَكیات 

 کیفی ٍ تْثَد هاًذگاسی آسیل ّای اًاس آهادُ هلشف توشکض ًوایین.

 

 

 

اسقام  آسیل ّای اكالح ؿذُ تؼتِ تٌذی دس اتوؼفش ًتایحهشٍسی تش  -1خذٍل

  (4)هختلف اًاس

یل ّای اسقام آس

 هختلف اًاس

 MAPتشکیة  فیلن تؼتِ تٌذی

%O2    %CO2 

دها 
(C˚) 

هذت 

 هاًذگاسی

(cv. 

Mollar) 
تؼتِ پالػتیکی 

 ًیوِ ًفَرپزیش

 سٍص 15 4      1             35

(cv. Mollar 

de Elche) 
OPP ضخاهت ،

 هیکشٍهتش45

855          1255 
755          1355   
255          1855 

8 
4 
1 

 سٍص 7

(cv. 

Wonderful) 
BB4 
BE 

22            1 
2             12 

 سٍص 14 4

(cv. 

Primosole) 
 سٍص 15 5 655         1154 پلی پشٍپیلي
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