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 چکیده

خؼجِ وبضتي ّوطاُ ًبیلَى ٍ خؼجِ وبضتي ّوطاُ پَقابل  قبهل  ًَع ثؿتِ ثٌسی زض زٍ ؾغح وبضثطز  تبثیطثِ هٌظَض ثطضؾی    

ی ثاِ  ثط هبًسگبضی پؽ اظثطزاقات هیاَُ هاَظ آظهبیكا     ٍ تیوبض پَتطیؿیي زض ؾِ غلغت  نفط ، یه ٍ زٍ هیلی هَل زض لیتط 

تىطاض ٍ زض عی یه هبُ اًدبم قس  زض ایاي ضاؾاتب هیاَُ ّابی هاَظ پاؽ        3نَضت فبوتَضیل  زض لبلت عطح وبهال تهبزفی ثب 

زضخاِ ؾابًتی    13تبیی ثب همبزیط هَضز ًظط  تیوبض قسُ ٍ ؾپؽ ثِ اًجبضی ثب قطایظ زهبیی  10اظآهبزُ ؾبظی  زض زؾتِ ّبی 

اظ خولِ تیوبض پَتطیؿیي ّوطاُ ثؿتِ  ات تیوبض ّبی هرتلفًكبى زاز وِ اثط زازُ ّب گطاز  هٌتمل قسًس.ًتبیح ًدعیِ ٍاضیبًؽ

زضناس زض ّفتاِ ّابی     1غح احتوابل  هبًسگبضی ٍ اؾیس یتِ لبثل تیتطاؾیَى هیاَُ زض ؾا   ثط ضٍی نفبتثٌسی تبثیط ظیبزی  

 هرتلف زاقت.

  هَظ ،پَتطیؿیي،ثؿتِ ثٌسی،اؾیس آلی،هبًسگبضی :های کلیدی واشه 
 

 هه  هقد

وِ ایي اهط ثبػث ، ضًٍسقىل ضبیؼبت اظ ثیي هی  ثِ قسُ  ّبی تَلیس ّب ٍؾجعیؾبل ثرف ظیبزی اظ هیَُ ؾفبًِ ّطأهت

یىی اظ  گطزز.ّبی تَلیسی هیافعایف ّعیٌِ ّب ٍٍیػُ هیَُ ایی ثِصهَاز غ  ثِ  هطزم الكبض هرتلفزؾتطؾی وبّف 

 هثجت زض وٌتطل ضبیؼبت ثیطأاظ هَاز قیویبیی اؾت  وِ ایي هَاز ػلیطلن  تّب ثطای وٌتطل ضبیؼبت اؾتفبزُ ُهَثطتطیي ضا

ثبغجبًی اضگبًیه وِ  ّبی هْن وكبٍضظی ٍاظ ایي ضٍ یىی اظ ظهیٌِ .ظیبزی ثطای ؾالهتی اًؿبى ٍ هحیظ ظیؿت زاضًس هضطات

 اًؿبى زض تَلیس ٍ عجیؼت ٍ، ؾبظگبض ثب گیبّبى تَخِ ظیبزی ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾت اؾتفبزُ اظ تطویجبت عجیؼی ٍ

ثلىِ زاضای ، قَزهضط تَلیس هی ی ٍیًگْساضی هحهَل اؾت وِ ثِ ایي تطتیت ًِ تٌْب هحهَل ثسٍى اؾتفبزُ اظ هَاز قیویب

 (.1385 ،زاضٍیی ثبالتطی ذَاّس ثَز )انغطی اضظـ غصایی ٍ

یب افعایف هیعاى  تمین اظ ضقس  لبضذ  ٍهىبًیؿن خلَگیطی اظ پَؾیسگی تیوبضّبی غیط قیویبیی اظ عطیك ثبظزاضًسگی  هؿ

ثبغجبًی اضگبًیه وِ تَخِ  ّبی هْن وكبٍضظی ٍاظ ایي ضٍ یىی اظ ظهیٌِ .(.2001 ،ٍ ّبقیٌبگب یطزهمبٍهت هیعثبى اؾت )وَا

ًگْساضی  اًؿبى زض تَلیس ٍ عجیؼت ٍ، ؾبظگبض ثب گیبّبى ظیبزی ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾت اؾتفبزُ اظ تطویجبت عجیؼی ٍ
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ثلىِ زاضای اضظـ ، قَزهضط تَلیس هی ی ٍیحهَل اؾت وِ ثِ ایي تطتیت ًِ تٌْب هحهَل ثسٍى اؾتفبزُ اظ هَاز قیویبه

 (.1385 ،زاضٍیی ثبالتطی ذَاّس ثَز )انغطی غصایی ٍ

اؾت.  عطفساض زاضای خٌجِ ّبی هرتلفی ػٌَاى یىی اظ هیَُ ّبی پطِ ث اًجبضزاضی  هَظ ًگْساضی  ٍ، ضٍی ثطزاقت هغبلؼِ ثط

ون ّعیٌِ ّوطاُ ثب ووتطیي هیعاى اثطات ؾَء ثطؾالهتی  ّبی هْن زض ایي ظهیٌِ اضائِ ضاّىبضّبی هٌبؾت ٍیىی اظ خٌجِ

ثِ نَضت  هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ ٍ ضاّىبضّبسازی اظ ایي ؼثط ایي اؾبؼ ؾؼی قسُ اؾت عی ایي تحمیك ت ثبقس.اًؿبى هی

 ًگْساضی هَظ پیكٌْبز گطزز. ض ظهیٌِ وكت ٍوٌٌسگبى فؼبل ز ّبی ػلوی ثِ تَلیسضٍـ

ّبی هىبًیىی ٍ ظٍال هَظ یىی اظ هحهَالت هیَُ ای ولیوبوتطیه )فطاظگطا( ٍ ؾطیغ فبؾس قًَسُ ثَزُ ٍ ثِ آؾیت

فیعیَلَغیىی حؿبؼ ثَزُ ٍ زاضای ؾطػت هتبثَلیؿن ٍ ترطیت ؾطیغ  زض عَل هست ظهبى ًؿجتبً وَتبُ هی ثبقس.  ثطای 

هبًسگبضی هیَُ  هَظ ٍ حفظ  ویفیت هحهَل زض عی زٍضاى اًجبضزاضی تیوبضّبی هرتلفی هَضز اؾتفبزُ لطاض افعایف هیعاى 

ّبی ضقس عجیؼی گیبّبى ّؿتٌس وِ اهطٍظُ ّب گطٍُ خسیسی اظ تٌظین وٌٌسُ پلی آهیي(.2007هی گیطز )ظًگ ٍ ّوىبضاى، 

فعیَلَغیىی  ّبی  pHزض ًمف زاضًس. ًوَ ٍ یٌسّبی ضقسآزض ثؿیبضی اظ فط قًَس ٍّبی گیبّی قٌبذتِ هیضهَىَثؼٌَاى ّ

قَز غیىی هحؿَة هیَّبی فیعیَلت پلی وبتیًَی آًْب اظ ذَال هْن زض فؼبلیتؼثِ نَضت وبتیَى ّؿتٌس وِ ایي عجی

پلی  ٍفؿفَلپیسّب پطٍتئیي، ًَولئیه، ّبی آًیًَی هبًٌس اؾیستطویت ثب هَلىَل ّب زض گیبّبى  اغلت زضثغَضیىِ پلی آهیي

 (.2004 ،ىبضاىوّ ؾبوبضیسّب ّؿتٌس )تبًگَ

ّب، هَاز خبشة اتیلي، وٌس وٌٌسُ ّبی اثط ّبی پؽ اظ ثطزاقت ثب هَاز قیویبیی )لبضذ وفپیكطفت زض تىٌَلَغی ضٍـ

جسیل ّبی  تّبی ًَیي  ثؿتِ ثٌسی ٍ ضٍـّب ٍ....( ٍ هَاز غیطقیویبیی، ضٍـّب، آًتی اوؿیساى، ٍاوؽاتیلي، آًتی ثیَتیه

 ّبی پبیساض هبًٌس ووپَت ٍ هطثب، ّوگی افعایف هیعاى هَاز غصایی ضا زض پی ذَاّس زاقت.هحهَالت ثِ فطآٍضزُ

 :توان به هوارد زیر اضاره کردازهسایای بسته بندی هی

زض  ٍ قىل هٌْسؾی ثْتط،هیىبًیىی ثِ نَضت عَالًی  فیعیىی ٍ ثطاثط ػَاهل قیویبیی، حفبظت وبال زض اهىبى ًگْساضی ٍ

وبّف احتوبل آؾیت زیسگی ثطای  ًمل آؾبى ٍ حول ٍ،ؾَْلت زض ههطف  وبضایی ثْتط ٍ،ًظن ثیكتط دِ چیسهبى ٍیًت

 .هس اقتغبل آووه ثِ افعایف ؾغح زض،وبّف ضبیؼبت ،تَظیغ ضاحت تط،حفظ اظ ػَاهل هرتلف هحیغی 

تَخِ ثِ اّویت هَضَع  ثبقس وِ ثب ىی هیَُ هَظ هیضًٍس تغییطات فیعیَلَغی طث ثیط گصاضأّبی تًَع ثؿتِ ثٌسی یىی اظ ضٍـ

ّب زض عی زٍضاى ویفیت هیَُ اًتربة ثْتطیي ًَع ثؿتِ ثٌسی خْت حفظ ؾالهت ٍ ّبی هرتلف ثؿتِ ثٌسی،ًیع ضٍـ ٍ
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ُ زض ػیي حبل ثؿیبض هْن زض ضاؾتبی وبّف ضبیؼبت زض ظهبى ًگْساضی ثؼس اظ ثطزاقت هیَ ّبی ؾبزُ ٍُضا اًجبضزاضی یىی اظ

 ثبقس.هَظ هی

ثبقس. زض وكَضّبی آهطیىبی هطوعی ّب هیّبی وبّف ضبیؼبت هیَُ هَظ، ثؿتِ ثٌسی هٌبؾت هیَُیىی اظ هْوتطیي ضاُ

ّبی هَظ اظ ذَقِ انلی خسا قسُ ٍ پؽ قَز. زض آًدب پٌدِّبی ثؿتِ ثٌسی هٌتمل هیهحهَل هَظ ثؼس اظ ثطزاقت ثِ اتبق

ّب پؽ اظ آى زضٍى پالؾتیه پلی اتیلي قًَس. هیَُؾپطی هحلَل لبضچىف ػجَض زازُ هیاظ قؿتكَ زض آة ولطزاض اظ هیبى ا

 (.1996قًَس )العایبت، زض وبضتي هٌبؾت ثؿتِ ثٌسی هی

ّبی وبّف ضبیؼبت ًبقی اظ ػَاضو فیعیَلَغیه، اؾتفبزُ اظ ثطذی هَاز غیطقیویبیی خع ثؿتِ ثٌسی، یىی زیگط اظ ضاُثِ   

ّب ّؿتٌس. وٌس، پلی آهیيزی وِ وَچىتطیي ؾویتی ًساقتِ ٍ هكىلی ضا ثطای ههطف وٌٌسُ ایدبز ًویثبقس. یىی اظ هَاهی

ّب وِ ثِ تبظگی اؾتفبزُ اظ آى زض عَل زٍضاى اًجبضزاضی ٍ افعایف هیعاى هبًسگبضی هحهَالت ثبغی ثِ یىی اظ اًَاع پلی آهیي

پَؾیسگی تیوبضّبی غیطقیویبیی اظ عطیك ثبظزاضًسگی  ثبقس. هىبًیؿن خلَگیطی اظاثجبت ضؾیسُ اؾت، پَتطیؿیي هی

 (.2001ّب ثِ ثطٍظ ػَاضو فیعیَلَغیه اؾت )وَازیط ٍ ّبقیٌبگب،ّب ٍ یب افعایف همبٍهت هیَُهؿتمین اظ ضقس لبضذ

زض  اظ هْوتطیي تىٌیه ّبی ثْجَز ووی ٍ ویفی هَظ،پیف تیوبض آًْب ثب َّضهًَْبی ضقس گیبّی اؾت وِ هی تَاًس همبٍهت  

ثطاثط تٌف هحیغی زض گیبّبى ضا افعایف زّس. زض هیبى پیف تیوبضّبیی وِ زض ثْجَز پؽ اظ ثطزاقت هیَُ ّب وبضثطز زاضًس 

اقبضُ وطز.  ًكبى  هی تَاى ثِ تیوبض آة گطم،ًیتطیه اوؿیس،پَتطیؿي،پَقف پی ٍی ؾی، ؾبلؿیلیه اؾیسٍولطیس ولؿین

طذَانی ویفی ٍ ػوط پؽ اظ ثطزاقت هیَُ تَت فطًگی ضلن ؾلَا تبثیط گصاض زازُ قسُ تبثیط ًیتطیه اوؿیس ٍ پَتطیؿیي ث

 .(1390اؾت.)انغطی ٍ ذویطی،

 حفظ ههطف هطحلِ تب تَلیس اظ ثؼس هطحلِ اظ ذَز ضا هحتَای وبالّب ؾالهت وِ هحفظی ؾبذت اظ اؾت ػجبضت ثٌسی ثؿتِ

ثبقس. ّسف اظ آهبزُ ؾبظی هحهَل، ثؿتِ ثٌسی هیًوبیس. ػولیبت ثؼسی پؽ اظ ثطزاقت ٍ  ووه هی فطٍـ ثِ ٍ ًوبیس هی

-خبیی هیثؿتِ ثٌسی حفظ ویفیت زض زٍضُ ًگْساضی ٍ ثبظاضیبثی ٍ ًیع لطاض زازى هحهَل زض ٍاحسّبی هٌبؾت ثطای خبثِ

ثبقس. ثؿتِ ثٌسی ثبقس. ثٌبثطایي اًتربة ظطف هٌبؾت ٍ ًَع ثؿتِ ثٌسی زض حفظ ویفیت ٍ ًمل ٍ اًتمبل آى هؤثط هی

ّبی هرتلف ثبظاض ضا زاقتِ ّبی الظم ضا زض حفظ ویفیت هحهَل ٍ همبٍهت وبفی زض ظًدیطُل ثبیس ٍیػگیهحهَ

 (.1373ثبقس)ثلَضیبًی تْطاًی، 
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(زض تحمیمی ثطثؿتِ ثٌسی هَظ ًكبى زازًس وِ ثؿتِ ثٌسی ذَقِ ّبی هَظ ضلن ٍیلیبم ضس 1992ٍ ّوىبضاى،  )قبقیطیرب

ِ زض ّط ثؿتِ نس گطم هحلَل اقجبع پط هٌگٌبت پتبؾین ثطای خصة اتیلي ٍخَز زاقتِ و 1/0ػفًَی قسُ ثب هحلَل ثٌَهیل 

 زضخِ ؾبًتیگطاز قس . 16اؾت ؾجت افعایف ػوط هبًسگبضی هیَُ ّبی هَظ ثِ 

ّب قبهل اؾپطهیسیي ٍ اؾپطهیي ثبػث وبّف زضنس پَؾیسگی ٍ آهیيزّس وِ وبضثطز ثطذی اظ پلیتحمیمبت ًكبى هی

یه ٍ حفظ نفبت ویفی هیَُ پبپبیب ضلن ؾطثبظی، زض عی زٍضاى اًجبضزاضی زض قطایظ هؼوَلی اتبق قس ػَاضو فیعیَلَغ

 (. 1390)ظضاػتی ٍ ّوىبضاى، 

 

 هاهواد و روش

ّبی هرتلف پَتطیؿیي  ثطهبًسگبضی ثؼس اظ ثطزاقت ایي تحمیك ثِ هٌظَض ثطضؾی اثطات تیوبض ًَع ثؿتِ ثٌسی ٍ وبضثطز غلظت

تیوبض ًَع ثؿتِ ثٌسی زض زٍ ؾغح قبهل  خؼجِ وبضتي ٍ یه  هَظ ضلن  زٍاضف وبًٍسیف اًدبم گطزیس. ٍ نفبت ویفی هیَُ

هیلی  2ٍ  1الیِ پالؾتیه پلی اتیلي ؾَضاذساض ٍ خؼجِ وبضتي ٍ تَزُ پَقبل اخطا قس. تیوبض پَتطیؿیي زض زٍ غلظت قبهل 

اخطاقس. ایي تحمیك زض  1393ؾالهی ٍاحس قبّیي زغ زض ثْبض هَل زض لیتط اخطا قس. ایي تحمیك زض آظهبیكگبُ زاًكگبُ آظاز ا

ٍ  14، 7لبلت عطح وبهالً تهبزفی ثهَضت آظهبیف لبوتَضیل اخطا قس. نفبت ویفی هَضز ًظط زض ضٍظ اٍل، ّوچٌیي پؽ اظ 

 .ضٍظ اًساظُ گیطی قس 28ٍ  21

ّبی یىٌَاذت ٍ یىؿبى تْیِ قس ٍ ض اثؼبز ٍ اًساظُّب، ًبیلَى پلی اتیلي ٍ پَقبل زّبی هَظ وبضتيثِ هٌظَض ثؿتِ ثٌسی هیَُ

ّبی ّبی زُ تبیی زض ثؿتِ ثٌسینَضت ثؿتِّب ضا ثِّبی یىؿبى آىّبی هَظ ؾبلن ٍ یىٌَاذت زض اًساظُپؽ اظ اًتربة هیَُ

اظ لطاض زازى  ّب قبهل وبضتي ٍ ًبیلَى پلی اتیلي ٍ ًیع وبضتي ٍ پَقبل ثَزًس. پؽهَضز ًظط لطاض زازُ قسًس. ثؿتِ ثٌسی

ّبضا ثِ هحل اًجبض وِ قبهل اتبله تبیی زضٍى ّط ثؿتِ ثِ نَضت هٌظن ٍ یىٌَاذت، آىّبی زُّبی هَضز ًظط زض ثؿتِهیَُ

زضخِ ثَز 15وَچىی زضظیطظهیي هٌعل زضقطایغی وِ ثِ زٍض اظ تبثف هؿتمین آفتبة ثَز زهبی هؼوَلی اتبله زض ضٍظ حسٍز 

زضخِ  13زضخِ ؾبًتیگطاز وبّف یبفت .ٍتیوبضّبثب قطایظ زهبیی 13جیِ قسُ ٍزهبی اتبله ثِ ٍثب اؾتفبزُ اظ وَلطگبظی تؼ

زضخِ ؾبًتیگطاز ثَز.پؽ اظ اػوبل تیوبض ثؿتِ 13ؾبًتیگطاز هٌتمل قسًس. زضحبلی وِ زض قت زهبی اتبق زض حبلت عجیؼی 

 لطاض گطفتٌس. ّفتِ هَضز ثطضؾی 4ّب زض فَانل ظهبًی ّط ّفتِ یىجبض ٍ ثِ هست ثٌسی هیَُ
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گطم زی آهیٌَ ثَتبى )ؾبذت قطوت هطن آلوبى (ثب ٍظى 0882/0هیلی هَالض پَتطیؿیي همساض  1ثِ هٌظَض تْیِ هحلَل 

گطم ثط هَل زض یه لیتط آة ضیرتِ قس ٍ پؽ اظحل قسى ثِ حدن یه لیتط ضؾبًسُ قس، ثطای تْیِ هحلَل  2/88هَلىَلی 

 گطم ثَز. 1764/0هیلی هَالض هیعاى پَتطیؿیي هَضز ًیبظ 2

ّبی قبّس ًیع فمظ ثب آة همغط تیوبض قسًس. پؽ اظ اػوبل تیوبض پَتطیؿیي ّن هیَُ ّب زض فَانل ظهبًی ّط ّفتِ هیَُ 

 هیعاى هبًسگبضی ثَز.ٍ  ثطضؾی اًدبم قسُ قبهل اؾیسیتِ لبثل تیتطاؾیَى هبُ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس. یىجبض ٍ ثِ هست یه

  ندگاریهااندازه گیری هیسان 

زض ایي تحمیك هٌظَض اظ هیعاى هبًسگبضی حسی اظ حفظ ویفیت ظبّطی هیَُ اؾت وِ زض آى هحسٍزُ زچبض پَؾیسگی ٍ 

ؾیبُ قسگی ًكسُ ٍ لبثل ػطضِ ثِ ثبظاض ثَزُ ٍ زض ٍالغ ویفیت ثبظاض پؿٌسی ذَز ضا حفظ وطزُ ثبقس. ثطای اضظیبثی قبذم 

 -2غیط لبثل لجَل،  -1بزُ قس ٍ ًوطات یه تب پٌح ثِ آًْب اذتهبل زازُ قس. )ثبظاض پؿٌسی هیَُ ّب اظ ضـ ًوطُ زّی اؾتف

 (.2007ظٍال ٍ ّوىبضاى،  -ػبلی(، )ایبال -5ذَة،  -4لبثل لجَل،  -3ثس، 

 اندازه گیری اسید آلی

ثب بف وطزى زٍض زض زلیمِ ثِ هست پٌح زلیمِ گطفتِ ٍ پؽ اظ ن 3500اثتسا ػهبضُ هَظ ضا تَؾظ زؾتگبُ ؾبًتطیفَغ       

هیلی لیتط اظ ػهبضُ هیَُ ضا تَؾظ پیپت زاذل ظطف قیكِ ای ضیرتِ  10وبغص نبفی ثطای اًساظُ گیطی اؾیسّبی آلی اثتسا 

ّب ضا خسا ّب اثتسا پَؾت هیَُهیلی لیتط آة همغط اضبفِ قس. الظم ثِ شوط اؾت وِ ثطای تْیِ ػهبضُ هیَُ 40ٍ ضٍی آى 

ة لطاض زازُ ٍ پؽ اظ لِ قسى هیَُ ثبفت حبنل ضا زضٍى زؾتگبُ فكبض زٌّسُ لطاض وطزُ ٍ گَقت هیَُ ضا زاذل زؾتگبُ آؾیب

ّبی هَظ ثسؾت آیس. زازُ ٍ پؽ اظ ذطٍج قیطُ غلیظ هیَُ آى ضا اظ وبغص نبفی ػجَض زازُ تب ػهبضُ ذبلم ٍ نبف هیَُ

یتطاؾیَى تَؾظ  لغطُ قٌبؾبگط فٌل فتبلئیي یه زضنس اضبفِ قس. ؾپؽ ػولیبت ت 3زاذل هحلَل ثسؾت آهسُ 

ًطهبل اًدبم قس. ٌّگبهی وِ ضًگ هحلَل حبٍی ػهبضُ هیَُ ثِ لطهع ضٍقي تجسیل قس ػولیبت  1/0ّیسضٍوؿیس ؾسین 

زضنس  90تیتطاؾیَى ذبتوِ پیسا وطز. ثطای تْیِ هحلَل فٌل فتبلئیي یه زضنس، همساض یه گطم اظ پَزض ضا زض زاذل اتبًَل 

 (.1383یلی لیتط ضؾبًسین )خلیلی هطًسی، ه 100حل وطزُ ٍ حدن هحلَل ضا ثِ 

 100هیعاى ّیسضٍوؿیس ؾسین ههطف قسُ زض ػول تیتطاؾیَى، همساض اؾیس هَخَز زض ػهبضُ هیَُ ثهَضت گطم اؾیس زض     

 .هیلی لیتط ػهبضُ هیَُ )گطم زض نس هیلی لیتط( هحبؾجِ گطزیس

 هاتجسیه و تحلیل داده

هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت ٍ ًیع ثطای ضؾن ًوَزاضّب اظ ًطم  SASُ اظ ًطم افعاض زازُ ّبی حبنل اظ آظهبیف ثب اؾتفبز

هَضز اؾتفبزُ گطزیس.ثطای همبیؿِ  Minitab16ٍ ّوچٌیي ثطای ّوجؿتگی ثیي نفبت اظ ًطم افعاض   Excel 2010افعاض 

 ّب اظ آظهَى چٌس زاهٌِ زاًىي اؾتفبزُ گطزیس.هیبًگیي

 نتایج و بحث
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 واریانس جداول تجسیه
ها برصفات اندازه گیری ضده  درهیوه هوز رقن دوراف تجسیه واریانس تأثیرکاربرد پوتریسین، بسته بندی و اثر هتقابل آن.  1 جدول 

 درهفته اول،دوم،سوم و چهارمکاوندیص 

درجه  هنابع تغییرات

 آزادی

 اسید آلی هاندگاری

هفته  هفته اول

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

 هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول

 ns20/4129 ns21/3191 ns75/325 ns21/1151 25/2** 71/1** 13/1** 15/0** 3 پوتریسین

 ns41/7419 ns75/1318 ns48/21 ns82/2141 78/107** 08/1** 51/1** 40/0** 3 بسته بندی

پوتریسین*بسته 

 بندی

3 **50/12 **22/2 **59/1 **02/1 **034/0 ns20/2131 ns01/2519 ns92/7215 

 31/21 51/2 02/21 28/25 25/1 15/0 025/0 016/0 2 خطا آزهایص

ns 5% ٍ هؼٌی زاض زض ؾغح احتوبل 1، ** ، * ثِ تطتیت ًكبى زٌّسُ ػسم ٍخَز اذتالف هؼٌی زاض، هؼٌی زاض زض ؾغح احتوبل% 

 اسید آلیبر  بسته بندیو  پوتریسین، بررسی اثرات 

 بر اسید آلیتاثیر پوتریسین 

هیلی هَل ٍ 2ووتطیي هیعاى اؾیس آلی زض ّفتِ اٍل زض تیوبض پَتطیؿیي هكبّسُ هی قَز  1ّوبًگًَِ وِ زض قىل 

ثیكتطیي  ثیكتطیي هیعاى اؾیس آلی زض تیوبض قبّس اًساظُ گیطی قس.زض ّفتِ زٍم ووتطیي هیعاى اؾیس آلی زض تیوبض قبّس ٍ

زض ّفتِ ؾَم ووتطیي هیعاى اؾیس آلی زض تیوبض قبّس ٍ ثیكتطیي  ًساظُ گیطی قس.هیلی هَل ا2هیعاى زض تیوبض پَتطیؿیي 

زض ّفتِ چْبضم ووتطیي اؾیس آلی ضا تیوبض قبّس زاقت ٍ  هیلی هَل اًساظُ گیطی قس.1همساض آى زض تیوبض پَتطیؿیي 

 ی ضا زاقتٌس.زٍ زض یه ؾغح ثیكتطیي اؾیسآل هیلی هَل ّط2هیلی هَل ٍ پَتطیؿیي 1تیوبضّبی پَتطیؿیي 

 
 تبثیط پَتطیؿیي ثط اؾیس آلی.  1قىل 
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 تاثیربربسته بندی بر اسید آلی

زض ّفتِ اٍل تفبٍت ثیي تیوبضّب ًبهحؿَؼ ثَز. زض ّفتِ زٍم ّن تفبٍتی ثیي تیوبضّب هكبّسُ ًكس ٍ  2ثب تَخِ ثِ قىل 

بضقبّس زاضای ووتطیي اؾیس آلی ثَز ٍ زیگط تیوبضّب زض یه ؾغح ثیكتطیي تیوبضّب زض یه ؾغح ثَزًس. زض ّفتِ ؾَم تیو

اؾیس آلی ضا زاقتٌس. زضّفتِ چْبضم ّط ؾِ تیوبض زاضای ووتطیي هیعاى اؾیس آلی ذَز زض ثیي ّط چْبض ّفتِ اًجبضزاضی ضا 

 زاقتٌس.

 

 . تبثیطثطثؿتِ ثٌسی ثط اؾیس آلی 2قىل 

 هتقابل پوتریسین در بسته بندی بر اسید آلیتاثیر

هیلی هَل ٍ وبضتي ٍ ًبیلَى ؾَضاخ زاض 1ووتطیي هیعاى اؾیسآلی زض ّفتِ اٍل زض تیوبض پَتطیؿیي 3ثب تَخِ ثِ قىل قوبضُ  

لَى هیلی هَل ٍ وبضتي ٍ ًبی2زض حس ًبچیعی ًؿجت ثِ ؾبیط تیوبضّب ثَز ٍ ثیكتطیي اؾیس آلی هتؼلك ثِ تیوبض پَتطیؿیي 

هیلی هَل ٍ وبضتي ًٍبیلَى ؾَضاخ زاض زضنس ووتطی اظ اؾیس آلی ضا 1ؾَضاخ زاض ثَز. زضّفتِ زٍم ثبظّن تیوبض پَتطیؿیي 

هیلی هَل ٍ وبضتي ٍ ًبیلَى ؾَضاخ زاض زضنس ثیكتطی اظ اؾیس آلی اًساظُ گیطی قس زض ّفتِ 2زاقت ٍ تیوبض پَتطیؿیي 

تي ٍ ًبیلَى ؾَضاخ زاض زضنس ثیكتطی اظ اؾیس آلی ضا ًكبى زازًس ٍ تیوبض هیلی هَل ٍ وبض1ؾَم زض تیوبض پَتطیؿیي 

هیلی هَل ٍ وبضتي ٍ پَقبل ووتطیي هیعاى اؾیس آلی ضا زاقتٌس. زض ّفتِ چْبضم زضنس اؾیس آلی زض ّط چْبض 2پَتطیؿیي 

 تیوبض زض یه ؾغح ثَز ٍتفبٍت هحؿَؾی هكبّسُ ًكس
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 . تبثیطهتمبثل پَتطیؿیي زض ثؿتِ ثٌسی ثط اؾیس آلی 3ضُ قىل قوب

گعاضـ قسُ وِ هیَُ ّب زض اثتسای اًجبضزاضی ثبالتطیي هیعاى اؾیسیتِ لبثل تیتطاؾیَى ضا زاقتِ اًس تبثیط هست اًجبضهبًی ثط 

یبفت ثِ عَضی وِ زض  هیعاى اؾیسیتِ لبثل تیتطاؾیَى ًكبى زاز وِ زض عی اًجبضهبًی هیعاى اؾیس لبثل تیتطاؾیَى وبّف

ضٍظ ًگِ زاضی هیَُ زضؾطزذبًِ هیعاى اؾیسیتِ لبثل تیتطاؾیَى ثِ عَض هؼٌی زاضی ووتطاظ هیعاى اٍلیِ ثَز وبّف 60پبیبى 

هیعاى اؾیسیتِ لبثل تیتطاؾیَى زض ًگِ زاضی عَالًی هست زض اًجبض ثِ ذبعط ههطف آى زض تٌفؽ هی ثبقس ًیع ایي وبّف ضا 

 (1390دبع ٍ ّوىبضاى،گعاضـ زازُ اًس.)ق

تیوبض پَتطیؿیي هٌدط ثِ وبّف وٌستط اؾیسّبی آلی ًؿجت ثِ تیوبضّبی قبّس گطزیس وِ ثب ًتبیح تحمیمبت   

(، زضهَضز وبضثطز پَتطیؿیي زض حفظ اؾیسّبی آلی تَت فطًگی ٍ اًبض هغبثمت زاضز. هتبثَلیؿن پلی 2003ؾطاًٍَّوىبضاى )

 (.2007وٌس )ظوبیی ٍ ّوىبضاى، بگَى هحیغی تغییط هیّبی گًَّب زض پبؾد ثِ اؾتطؼآهیي

 بررسی تاثیرات پوتریسین ، بسته بندی و اثرات هتقابل آنها  برهاندگاری
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 تاثیر پوتریسین بر هاندگاری

زض ّفتِ اٍل ووتطیي هیعاى هبًسگبضی ضا تیوبض قبّس زاقت ٍ ثیكتطیي هیعاى هبًسگبضی زض تیوبض  4ثب تَخِ یِ قىل 

ثَزٍ ثیكتطیي هیعاى هبًسگبضی ضا تیوبض  قبّس تیوبض زض ّفتِ زٍم ووتطیي هبًسگبضی زض هیلی هَل هكبّسُ قس.2پَتطیؿیي 

ؾبیطتیوبضّب هبًسگبضی هَظّبی تیوبض قسُ اًساظُ  اظ قبّسووتط زض هیلی هَل زاقت.زض ّفتِ ؾَم ثبظّن تیوبض2پَتطیؿیي 

زض ّفتِ چْبضم هثل ّفتِ ّبی گصقتِ اًجبضزاضی ووتطیي  ى زاز.گیطی قس ٍ تیوبض پَتطیؿیي ثیكتطیي هبًسگبضی ضا ًكب

 ثیكتطیي هبًسگبضی ثِ نَضت هؼٌی زاضی زض تیوبضپَتطیؿیي اًساظُ گیطی قس. هیعاى هبًسگبضی هتؼلك ثِ تیوبض قبّس ثَز ٍ

 

 تبثیط پَتطیؿیي ثط هبًسگبضی . 4قىل قوبضُ 

 ندگاریتاثیربسته بندی برها

زض ّفتِ اٍل تیوبض قبّس زاضای ووتطیي هیعاى هبًسگبضی ضا زاقت ٍ تیوبض وبضتي ٍ ًبیلَى ؾَضاخ   5ثب تَخِ ثِ قىل قوبضُ 

زاض زاضای ثیكتطیي همساض هبًسگبضی ضا زاقت. زض ّفتِ زٍم ثبظّن تیوبض قبّس هبًسگبضی ووتطی اظ هَظّبی تیوبضقسُ ضا 

تي ٍ پَقبل زاضای ٍضؼیت ثْتطی ثَز ٍ زضنس هبًسگبضی ثیكتطی ضا ًكبى زاز. زض ّفتِ زاقت وِ زض ایي هیبى تیوبض وبض

ؾَم ثبظ ّن ووتطیي هیعاى هبًسگبضی زض تیوبض قبّس ٍ ثیكتطیي هیعاى هبًسگبضی هطثَط ثِ تیوبض وبضتي ٍ ًبیلَى ؾَضاخ زاض 

وتطیي هیعاى هبًسگبضی ضا زاقت ٍ ثیكتطیي همساض ثَز. زض ّفتِ چْبضم هثل ّفتِ ّبی اثتسای اًجبضزاضی تیوبض قبّس زاضای و

 اًجبضزاضی هطثَط ثِ ّط زٍ تیوبض ثؿتِ ثٌسی ّطزٍ تیوبض زض یه ؾغح زضنس ثیكتطی اظ هیعاى هبًسگبضی ضا زاقتٌس
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 . تبثیطثؿتِ ثٌسی ثطهبًسگبضی 5قىل قوبضُ 

 

 اندگاریتاثیرهتقابل پوتریسین بر بسته بندی بره

هیلی هَل ٍ وبضتي ٍ پَقبل 1عجك ثطضؾی ّبی حبنل قسُ زض ّط چْبض ّفتِ تیوبض پَتطیؿیي  6ثب تَخِ ثِ قىل قوبضُ 

هیلی هَل ٍ وبضتي ًٍبیلَى ؾَضاخ زاض 2زاضای ووتطیي هیعاى هبًسگبضی ثَز ٍ ثیكتطیي همساض هبًسگبضی زض تیوبض پَتطیؿیي 

 ثَز.
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 . تبثیطهتمبثل پَتطیؿیي ثط ثؿتِ ثٌسی ثطهبًسگبضی 6قىل قوبضُ 

 

اؾتفبزُ اظ تیوبض تطویجی پَتطیؿیي ٍ ثؿتِ ثٌسی وبضتي ٍ ًبیلَى پلی اتیلي ؾَضاخ زاض اثطات ثْتطی ًؿجت ثِ تیوبضّبی 

فتی ثبفت زض اثط تیوبض پؽ وٌس . حفظ ؾ(، ًیع ایي ًتبیح ضا تأییس هی2006خساگبًِ زاقت. ًتبیح تحمیمبت ظٍ ٍ ّوىبضاى )

 ّب زض ثطذی هحهَالت ثبغی اظ خولِ ؾیت، تَت فطًگی، ّلَ ٍ آلَ ًیع لجالً گعاضـ قسُ اؾت )ٍاًگاظ ثطزاقت ثب پلی آهیي

 (.1993ٍ ّوىبضاى، 

 

 هنابع

 ضلن فطًگی تَت هیَُ ویفی ٍ ووی ذَال ثطذی ٍ اتیلي تَلیس ول، اوؿیساى آًتی هحتَای ثط اؾیس ؾبلیؿیلیه اثط تؼییي ،1385 م، انغطی، -1

 .تْطاى زاًكگبُ زوتطی، ضؾبلِ. ؾلَا

 هیَُ ول فٌلی هحتَای ٍ ویفی ذَال ثطذی ثط اوؿیس ًیتطیه ٍ پَتطیؿیي ثطزاقت اظ پؽ وبضثطز تأثیط ،1389 م، ثبًی، ذویطی ض،. م انغطی،  -2

 .2 قوبضُ ،3 خلس غصایی، نٌبیغ پػٍّف ّبی هدلِ. ثیساًِ ؾفیس ضلن اًگَض
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