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 مقدمه

 .میایی به شدت در حال افزایش استسالم و بدون هرگونه افزودنی شی ،مصرف کنندگان برای محصوالت تازه امروزه تقاضای

از  ،زیمیآنبا این وجود محصوالت تازه به میزان زیادی فسادپذیر بوده وانواع فسادهای فیزیکی وآنزیمی نظیر تغییر رنگ 

لذا برای ارائه ی محصوالت تازه با کیفیت مناسب  دست دادن رطوبت و رشد میکروبی به راحتی در آنها اتفاق می افتد،

 بایستی با استفاده از تکنیک های خاصی مکانیزم های فساد را محدود نموده وماندگاری محصول را افزایش داد.  

ترکیب گازهای موجود در اتمسفرآنها به   اری در انبارهایی است که میزان ینگهدا یکی ازروش های نگهداری مواد غذایی،

هدف از به کارگیری چنین اتمسفری جلوگیری از تغییرات فیزیولوژیک  نظارت و تنظیم می باشد. شکلی تحت کنترل،

 سازد. نامطلوبی است که به کیفیت ماده ی غذایی لطمه وارد می

در حدود هفتاد سال پیش است که طی آن دو  اتمسفر تحت کنترل مربوط به کشفی اده ازاستفروش مبدا یا پیداش    

دی      میزان اکسیژن کمتر و مقدار  ،معمولی شدند در اتمسفری که نسبت به هوایمحقق به نام های کید و وست متوجه 

 اکسید کربن بیشتر می باشد نگهداری بعضی از واریته های سیب بهتر صورت می گیرد.
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 کنترل شدهاتمسفر

ترکیب گاز های موجود درفضای انبار از طریق خارج کردن و یا اضافه کردن معموالً یک گاز که اغلب دی اکسید کربن است 

 به شکل مناسب و مورد نظر ایجاد و حفظ می گردد.

 شود و ارتباط اتمسفر موجود درانبار به طور کامل مسدود می  در یک حالت دیگر که موسوم به اتمسفر تغییر یافته است،

ترکیب گازهای  ،ددر چنین حالتی در اثر فعالیت تنفسی موادی که در انبار قرار دارن آن با محیط خارج قطع می گردد.

ر می یابد تا حدی که اتمسفری ایجاد شود که یموجود که در جهت کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن است تغی

 غذایی را به شکل مطلوبی برای مدتی طوالنی نگهداری کرد. بتوان تحت اثر آن ماده

به طور کلی تحت شرایط کنترل شده ای که با افزایش دی اکسید کربن و کاهش اکسیژن همراه است درجه حرارت داخل 

ک ا کمانبار نیز تا حد خاصی کاهش داده می شود تا سرمای ایجاد شده در محیط به حفظ حالت تازگی در سبزیها و میوه ه

 کند.

و دی اکسید  یعنی اکسیژن -در انبار هایی که دارای اتمسفر کنترل شده و اتمسفر تغییر یافته هستند، تغییرات دو گاز اصلی 

درصد )همان غلظت اکسیژن د رهوا( می باشد. اما در حالت اتمسفر  21به گونه ای است که مجموع غلظت آنها برابر  -کربن

درصد کاهش یابد. اساساً در تنظیم غلظت گاز ها در هر دو نوع  5غلظت این دو گاز تا حد  کنترل شده ممکن است مجموع

حساسیت به دی اکسید کربن افزایش می یابد و مورد دوم  اتمسفر باید به دو اصل توجه شود. اول اینکه با کاهش اکسیژن،

همراه با آن افزایش مقدار دی اکسید کربن زیاد  این است که در میزان بسیار پایین اکسیژن در محیط ، خطر انجام تخمیر و

 می شود.

در اتمسفر کنترل شده، عمل کنترل و تنظیم غلظت گاز های موجود در اتمسفراز طریق وارد کردن دی اکسید کربن به  

ب جذ صورت جامد یا مایع به محیط و یا تهویه محیط و عبور گاز های آن از روی هیدروکسید کلسیم یا کربن فعال برای

دی اکسید کربن اضافی صورت می گیرد. در این جریان ممکن است به گونه ای عمل شود گه گاز اتیلن تولید شده و موجود 

 در فضای انبار نیز جدا شود.

آگاهی دقیق از میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر هر دو نوع انبار بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور می توان 

ر ها و یا وسایل سنجش خاصی که به مبنای اختالف هدایت گرمایی گاز های مختلف و یا اختالف در میزان جذب از سنسو
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تابش مادون قرمز توسط آنها عمل می کند استفاده کرد این سنسورها با سیستمی مرتبط هستند که به طور اتوماتیک کار 

 نیاز را به فضای درون انبار انجام می دهد. برداشت یک گاز اضافی را از محیط و یا تزریق یک گاز مورد

ر رطوبت نسبی بیشتر بوده و مقدا ه با انبار های سرد معمولی میزاندر انباری که دارای اتمسفر کنترل شده است در مقایس

ی م    رفتن وزن کاهش می یابد و حالت تردی ماده غذایی تازه حفظ ی باشد. از این نظر میزان از دستدرصد م 90-95آن

 شود.

عدم تحمل غلظت باالی دی اکسید کربن و پایین بودن میزان اکسیژن توسط بسیاری از اقالم غذایی است مشکل دیگر این 

بیو شیمیایی خاصی ممکن است در ماده غذایی صورت گیرد که  است که با تغییر ترکیب گازها در اتمسفر، فعالیت های

به همراه داشته باشد. در همین رابطه ممکن است مقدار قابل توجهی اتیلن تولید  تولید مواد بدبو و بد طعم را در ماده غذایی

وضوع م  ،شود که باعث تسریع عمل رسیدن و یا به عبارتی کاهش عمر انباری ماده غذایی می شود. مشکل دیگر حائز اهمیت

ی در این انبار ها حدود دو برابر هزینه نگه اقتصادی بودن استفاده از این نوع انبار ها است. زیرا هزینه نگه داری ماده غذای

 داری در یک انبار سرد معمولی می باشد.

استفاده از اتمسفر کنترل شده در وسایل انبار مانند متحرک که کار حمل و انتقال ماده غذایی را انجام می دهند مثل کامیون 

 ده تر می باشد.ها و واگن های قطار مشکل است اما در مورد کشتیها انجام این کار سا

در نوعی از انبار دارای اتمسفر کنترل شده از یک خالء جزئی در محیط استفاده می شود. در اینجا عالوه بر کاهش مقدار 

مزیت مهمی که مطرح می شود برداشتن مداوم اتیلن و سایر مواد فرار از اتمسفر مربوطه و کنترل دقیق فشار هوا  اکسیژن،

 .شدن ماده غذایی جلوگیری می کنند رسیدن و کهنه ( است که مجموعاً از1%±)

 کربن موجود در یک انبار نفوذ ناپذیراستفاده میشود.ساده ترین روش،  از روشهای زیادی به منظور کنترل میزان دی اکسید

انبار را غیر قابل نفوذ کرده و آب آهک را  استفاده از آب آهک می باشد که در درون یک محفظه مناسب قرار گرفته است.

در یک روش پیچیده تر گاز  ، دی اکسید کربن را جذب نماید.درجه حرارتدر  محفظه مخصوصی می گذارند تا با افزایش 

 موجود در انبار را از میان یک صافی دارای آب و یا محلول هیدروکسید سدیم عبور می دهند تا بدین ترتیب گاز جذب شود.

 ر مواد و وسایلی که برای جذب مازاد دی اکسید کربن استفاده می شود ذغال فعال و یا فیلترهای مولکولی می باشد.دیگ
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حالت مخلوط مناسبی از چند گاز از میان  امکان استفاده از انبارهایی که به گاز نفوذ ناپذیر هستند نیز وجود دارد در این 

 مسفر انبار در حد مطلوب حفظ گردد.یب ترکیب اتفضای انبار عبور داده میشود تا بدین ترت

 

 مکانیسم اثر اتمسفر کنترل شده و اتمسفر تغییر یافته

دی اکسید کربن به دو طریق از فعالیت میکرو ارگانیسم ها جلوگیری می کند یکی حل شدن در آب ماده غذایی که تشکیل 

از انجام بسیاری از واکنش های آنزیمی و بیوشیمیایی هم را به همراه دارد و دیگری جلوگیری  ᴴᴾ اسید کربنیک و کاهش

 در سلول های میکروارگانیسم ها و هم در سلول های ماده غذایی می باشد.

 در انبار 2OCت مشکالت حاصل از غلظ

باشد. زیرا سیب را می توان به شکل خوب  2OCدر مورد سیب، صدمه ناشی از غلظت کم اکسیژن باید با دلیل غلظت زیاد  

درصد نیتروژن است انبار کرد. از نظر اثر سوء غلظت زیاد  99درصد اکسیژن و  1و رضایت بخشی در اتمسفری که دارای 

2OC  در انبار، می توان سیب زمینی را نیز مورد توجه قرار داد. همان طور که قبالً اشاره شد سیب زمینی زخمی شده

ک اما اگر یر یک انبار معمولی به شکل مناسبی نگهداری شود، آسیب وارد شده به آن ترمیم و برطرف می شود. چنانچه د

از خوب  2OCغلظت زیاد  ار شود به سرعت فاسد می گردد.زیراسیب زمینی زخمی شده در یک اتمسفر کنترل شده انب

 .ی دهدترمیم بافت آسیب دیده را نمشدن آن جلوگیری می کند یعنی اجازه 

 واد غذایی با اتمسفر تغییر یافتهبسته های م

تواند برای افزایش ماندگاری ماده یک بسته حاوی ماده غذایی نیز می  ایجاد یک اتمسفر مورد نظر و کنترل شده در داخل

اده گرفتن مدر بسته بعد از قرار  غذایی و حفظ کیفیت آن مورد استفاده قرار بگیرد. در این روش ترکیب گاز های موجود

مورد تمام موادی که به این  غذایی درآن و قبل از بستن آن به مورد نظر تغییر داده می شود. البته چنین اتمسفری در

ی ثابت و تنفس ماده غذای صورت بسته بندی شده اند به دالیل نفوذ پذیری ماده بسته بندی ، فعالیت  میکروارگانیسم ها

یر استفاده از اتمسفر تغی اشد. به این ترتیب انتخاب ماده مناسب برای بسته بندی،نمی ماند. و دست خوش تغییر می ب
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میکروارگانیسم ها در درون بسته  یافته ای که تنفس ماده غذایی را به حداقل برساند و همچنین کاهش تعداد و فعالیت

 ند.می تواند بیشترین مدت را برای نگهداری ماده غذایی در چنین بسته هایی فراهم کن

ی شود ته عنوان مایراد مشخصی که از نظر سالمت مصرف کننده در بکارگیری بسته های مواد غذایی با اتمسفر تغییر یاف

شرایط اتمسفر تغییر یافته و یا خالء در حالی که از فعالیت میکروارگانیسم هایی که در حالت عادی  این است که تحت

 میگروارگانیسم های بی هوازی و بی کنند.و سبب فساد می شوند جلوگیری  نند روی مواد غذایی رشد و تکثیر پیدا می ک

البته برای مقابله با چنین وضعی توصیه می شود که از  هوازی اختیاری بیماری زا می توانند فعال باشند و مساله ساز شوند

دارای ویژگی های  HPلیت آب وبسته های حاوی اتمسفر تغییر یافته در مورد موادی استفاده شود که از نظر میزان فعا

خاص و مناسبی باشد و همچنین درجه حرارت نگهداری در حدی باشد که در مجموع اجازه فعالیت به چنین 

میکروارگانیسم های بیماری زایی را ندهند. با توجه به اینکه وجود و حفظ ترکیب خاصی از گازها در بسته های دارای 

فیت ماده بسته بندی و نحوه کار بسته بندی که در مجموع می توان آن را سیستم اتمسفر تغییر یافته ضروری است، کی

بسته بندی ناحیه دارای اهمیت خاصی می باشد. در طی دو دهه ی اخیر در این زمینه پیشرفت های قابل توجهی صورت 

وان به م فعالی را می تگرفته  و سیستم هایی که سیستم فعال یا هوشمند گفته می شود ارائه گردیده است چنین سیست

یک حالت آن تثبیت ترکیبات شیمیایی خاص در سطح داخلی ورقه یا لفاف بسته بندی است که  دو صورت به وجود آورد.

می تواند وظایف مخصوصی را انجام دهد. در حالت دیگر یک کیسه یا بسته کوچک در درون بسته اصلی حاوی ماده غذایی 

وجود مواد خاصی در داخل آن می تواند کار مشخص و مورد نظری را انجام دهد.این وظایف قرار داده می شود که به دلیل 

بد بو، کنترل درجه حرارت و رطوبت، تزریق دی ، جذب رطوبت و مواد اکسیژن یا دی اکسید کربنشامل مهار کردن 

 و عمل نگهدارندگی آن است.اکسید کربن به محیط 

طح داخلی لفاف بسته بندی به آنزیم تثبیت شده ای نظیر گلوکزاکسیداز است. یک مثال مشخص برای گروه اول آغشتن س

ی کند. با یک تولید مدر محیط را اکسیدکرده و اسید گلوکونسیژن موجود در بسته گلوکز موجود این آنزیم بابکارگیری اک

در سطح محصول کاهش می یابد و همچنین پراکسید هیدروژن تشکیل می شود که اثر ضد میکروبی  HPایجاد این اسید 

دارد به این ترتیب عالوه بر حذف اکسیژن از محیط درطی این واکنش شرایط مفید یا مثبت دیگری نیز می تواند درون 

بد. البته چنانچه ماده غذایی حاوی گلوکز نباشد بسته حاوی ماده غذایی به وجود آید و به این ترتیب ماندگاری آن افزایش یا
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گلوکز باید به همراه آنزیم درسطح داخلی لفاف بسته بندی تثبیت شود. آغشتن سطح داخلی این لفاف به آنتی اکسیدانها به 

بته یرند. الرادیکالهای آزادی که بتوانند اکسیژن را مهار کنند از موارد دیگری هستند که می توانند مورد استفاده قرار گ

ه کاهش میزان اکسیژن در محیط حاوی ماده غذایی بیشتر از یک حد خاصی صورت گیرد انطوریکه قبالً اشاره شد چنانچهم

 جهت ازهمین همراه داشته باشد.ه نه تنها سودمند نیست بلکه می تواند رشد و تکثیر میکروارگانیسم های بی هوازی را ب

با میزان تنفس ماده ی تحت شرایط حرارتی خاصی که هماهنگ تا  دوشمی ی عرضه نوعی از لفاف بسته بند که دراست 

 .ی آیدیب مشکل ذکر شده به وجود نممیزان نفوذ پذیری لفاف نسبت به اکسیژن افزایش می یابد و به این ترت ،غذایی باشد

ری ب و الزم به درون بسته جلوگیحد مناسبدیهی است که چنین لفافی می تواند از ورود اکسیژن به میزانی بیشتر از یک 

ین ر می کند و از ایکند در مورد رطوبت نیز لفاف های مشابهی وجود دارد که میزان نفوذپذیری آنها نسبت به رطوبت تغی

ی کیسه کوچک در به کار گیر در روشی که با  طریق مقدار رطوبت در اتمسفر درون بسته در حد معینی حفظ می شود.

می شود در اینجا در حضور بخار   ماده ی غذایی عمل مهار اکسیژن صورت می گیرد از آهن استفادهدرون بسته ی حاوی 

ذب رطوبت نیز آب آهن اکسید می شود و به هیدروکسیدفریک تبدیل می شود از چنین کیسه ای ممکن است برای ج

رشد میکرو ارگانیسم ها را به همراه حالت از تشکیل قطرات آب در سطح ماده غذایی که می تواند در این  استفاده شود،

در حال حاضر بسته بندی هایی که قادر به مهار اکسیژن هستند دارای بیشترین کاربرد می  داشته باشد جلو گیری میگردد.

. باید توجه کار گرفته می شوندو قهوه ب ، پنیرت آردی ،گوشت های عمل آورده شدهباشد و در مورد موادی چون محصوال

مولی بسته ا روش معبینه زیادتر استفاده از سیستم های فعال پیشرفته ی بسته بندی نسبت هزینه ی سیستم شود که هز

 بندی یک عامل مهم و محدود کننده برای بکار گیری سیستم های فعال است . 
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 CAPو  MAPگازهای مورد استفاده در

  نیتروژن

عنوان گاز بی اثر در مقابل تمام ترکیبات شیمیایی است.گاز نیتروژن به این گاز غیر قابل اشتعال ،بی بو ،بی رنگ و به 

 تنهایی هیچ اثر محدود کنندگی در میکروارگانیسم ها ندارد.

نیتروژن باعث محافظت محصول در مقابل اکسیداسیون می شود،لذا در بسته بندی محصوالتی مانند قهوه ،شیر خشک که 

 تروژن یک روش مناسب است.سریع اکسیده می شوند استفاده از نی

 

co2  

چی اش ربی مزه و غیر سمی است که به علت اثرات ضد باکتری و ضد قا ،بی بو ،اکسید کربن گازی غیر قابل اشتعالدی 

  .(PH)اثر ضد میکروبی آن به علت حل شدن در آب و کاهش  .ارنده مواد غذایی استفاده می شودبه عنوان اتمسفر نگه د

  در اتمسفر باعث کاهش رشد کپک خواهد شد. CO2درصد حجمی  30تا 20استفاده  از  •

 دی اکسید کربن به دو طریق از فعالیت میکروارگانیسم جلوگیری می کند: •

  PHحل شدن در آب ماده ی غذایی و تشکیل اسید کربنیک و کاهش -1

سلول های میکروارگانیسم ها و هم در سلول جلوگیری از بسیاری از واکنش های آنزیمی و بیوشیمیایی هم در -2

 . های ماده ی غذایی

 

 اکسیژن

ژن یک اکسی ،نش می دهد وآنها را اکسید می کندبی بو و بی مزه که با بسیاری از ترکیبات شیمیایی واک ،گاز بی رنگ

عنصر نامطلوب در صنعت بسته بندی مواد غذایی است. اما اکسیژن به عنوان یکی از اجزاء مخلوط گازی درفضای بسته 

 بندی گوشت باعث حفظ رنگ گوشت می شود. 
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 MAPاهداف  اصلی استفاده از

 هاقابل حمله حشرات و میکروارگانیسمحفظ مواد غذایی در م-1

 شکل فیزیکی و فشار وارده بر روی بستهمقاومت بسته درمقابل -2

 تنظیم و تعادل گاز وبخار در داخل بسته-3

  به آسانی انجام می شود. MAPسرد کردن مواد غذایی بسته بندی شده با سیستم -4

 

 استفاده برای بسته بندیمواد مورد 

 ظروف شیشه ای و فلزی  -1

چون کیفیت مواد فرآیند شده و بسته  ،مناسب نیستند MAPاین ظروف موانعی عالی برای گازها هستند ،اما عموماً برای 

 بندی شده در این ظروف با وارد کردن گاز افزایش نمی یابد.

 ظروف پالستیکی و نیمه سخت-2

  م هزینه با درپوش انعطاف پذیر یا نیمه سخت کظروف ترکیب  اگر نفوذ پذیری مناسب و دوخت قابل اعتماد باشد، 

Over wrap .می تواند برای محصوالت نیازمند به محافظت فیزیکی مناسب باشد 

 فیلم های انعطاف پذیر -3

ماهی و گوشت در  ،می کند و مناسب محصوالت  نانوایینفوذ پذیری به گازها و بخار آب را تامین  این فیلم ها محدوده ی

 هستند. MAPبسته بندی 

 

 :فاکتورهای مهمی که در انتخاب بسته بندی مورد توجه هستند

 نوع بسته بندی -1

 خصوصیات ممانعت کنندگی مورد نیاز-2

 خصوصیات فیزیکی برای قدرت و توانایی مکانیکی -3
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 کامل بودن عمل بسته بندی -4

  قابلیت چاپ-5

ستیک ها در پال از مواد پالستیکی استفاده می گردد.برای بسته بندی مواد تحت یک اتمسفر تغییر یافته به میزان زیادی 

 ع این عوامل و شرایط است:کند تاب مقدار گازی که از یک ورقه ی پالستیکی عبور می مقابل گازها نفوذ پذیر هستند.

 اختالف فشار جزئی گاز در داخل و خارج بسته -1

 نوع پالستیک -2

 ضخامت پالستیک-3

 درجه حرارت پالستیک-4

گذشته خاصیت انتقال گاز بعضی از پالستیک ها به طور مشخصی تحت تاثیر رطوبت می باشد و همچنین ممکن از این 

است آغشته شدن آنها به موادی نظیر چربی بر این خاصیت تاثیر بگذارد. در عمل مناسب بودن خواص انتقال گاز یک ورقه 

رطوبتی و حرارتی مورد بررسی و سنجش قرار می پالستیکی معموال بر حسب میزان عبور اکسیژن تحت شرایط مشخص 

چنانچه قرار برابر بیشتر از میزان عبور اکسیژن است .  8تا  2گیرد . میزان عبور دی اکسید کربن از لفاف پالستیکی معمول 

ود خباشد ماده بسته بندی بکار رفته در مورد بسته های حاوی  اتمسفر تغییر یافته باعث کند کردن فساد ماده درون 

ساعت/اتمسفر 24لیتراکسیژن/مترمربع/میلی 2مذبور به اکسیژن کمتر از  گردد،باید میزان نفوذ پذیری ماده بسته بندی

 کربن نشان می دهدمیزان نفوذ پذیری مواد مختلف بسته بندی برای گوشت را به اکسیژن و دی اکسید  9.جدول  باشد

حقیقی باید از ورقه های غیر قابل نفوذ به گاز استفاده شود اما ممکن است البته برای ایجاد یک بسته با اتمسفر کنترل شده 

برای برخی مقاصد ، ورقه هایی با نفوذ پذیری بسیار کم به گاز به کار گرفته میشوند که تقریبا به وجود آورنده چنین 

الستیکی اید باالیی از یک ماده غیر پورقه ب ،به گاز اتمسفری می باشند )سیستم فعال( غیر قابل نفوذ کردن ورقه بسته بندی 

 نظیر فویل آلومینیومی یکی یا همراه گردد.
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 انواع اتمسفر تغییر یافته 

د در بسته های دارای ممکن است به دو صورت یعنی حاوی اکسیژن زیاد و یا دارای اکسیژن کم باشند. اتمسفر موجو

از بسته های دارای اکسیژن  نیتروژن هستند. %20-0کربن و دی اکسید  %30حدود  اکسیژن، %70حاوی تا  ،اکسیژن زیاد

زیاد اساسا در مورد گوشت های قرمز استفاده می شود زیرا وجود مقدار زیاد اکسیژن در اتمسفر درون بسته  باعث تشکیل 

وشت گالیه قابل توجهی از اکسی میوگلوبولین در سطح گوشت می گردد که یک رنگ قرمز روشن و مطلوبی را در سطح 

شود و  ایجاد می کند در صورت عدم وجود مقدار زیاد اکسیژن در درون بسته ی حاوی گوشت میوگلوبین اکسید می

مت میوگلوبین می گردد که قهوه ای رنگ و نامطلوب است . وجود اکسیژن در فضای بسته در مورد مرغ و تبدیل به 

میزان دی اکسید کربن را تا حد زیادی افزایش داد که  گوشت های پخته فاقد اثر مثبت است در چنین حالتی می توان

     این افزایش از فساد ماده گوشتی توسط  میکروارگانیسم ها شامل کپک ها و سودموناس ها به طور موثری جلوگیری

 ت ماندگاری ماده مذبور را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.می کند و مد

 

 سته بندی شدهیر اتمسفر در غذای بروش های تغی

 (vacum packaging) بسته بندی تحت خالء-1

التی مثل برش های که به صورت تجاری توسعه یافته  و هنوز به طور وسیعی برای محصو MAPاولین شکل بسته بندی

 پنیر های سخت و...استفاده می شود ولی برای محصوالت نرم و محصوالت نانوایی ،گوشت قرمز تازه،گوشت های تخمیر شده

ر دفرآیند شامل بسته بندی محصول  نامناسب است چون باعث تغییر شکل غیر قابل برگشت در این محصوالت می شود.

بسته بندی گوشت        .نا مناسب است  این نوع بسته بندی برای خرده فروشی فیلم با نفوذ پذیری کم به اکسیژن می باشد.

اکسیژن در بسته ها باعث تغییر رنگ گوشت از قرمز به قهوه ای به  در بسته های با نفوذپذیری کم به اکسیژن و کاهش

 قطرات آب در بسته در نگهداری طوالنی گوشت است. دیگر تجمع بعی جهت تبدیل میوگلوبین به مت میوگلوبین می شود.

 

 

 (gas packaging)بسته بندی گازی-2
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انیکی ها جایگزینی مک این تواند به دو روش حاصل شود.اتمسفر مناسب فضای خالی در بسته های اتمسفر تغییر یافته می 

مثالً در میوه ها یا سبزیها و یا به هوا با گاز یا مخلوطی از گازها یا ایجاد اتمسفر در داخل بسته ها به صورت خود به خودی 

 .صورت فعال با استفاده از یک تغییردهنده ی مناسب اتمسفر نظیر جذب کنندهای اکسیژن صورت می گیرد

 :ایجاد اتمسفرمناسب فضای خالی در بسته به دو روش صورت می گیرد

 جایگزینی مکانیکی هوا با گازها-1 

 ایجاد اتمسفرتغییریافته در داخل بسته:-2 

 خود به خودی )غیر فعال(در داخل بسته-الف 

   به صورت فعال-ب 

 جایگزینی مکانیکی هوا با دو تکنیک انجام می گیرد

 (gas flushing) گاز تزریق-1

یک جریان مداومی از گاز به داخل بسته تزریق شده و  انجام می شود. form-fill-sealبر روی ماشین این فرآیند معموال 

میزان گاز در بسته های  وقتی بخش زیادی از هوا خارج شد بسته دوخت می شود. جایگزین هوای داخل بسته می شود،

gas-flush 2این به این معنی است که تکنیک   درصد می باشد، 5تاgas-flush  برای بسته بندی مواد خیلی حساس به

 اکسیژن مناسب نمی باشد.

 سرعت آن است چون این عملیات مداوم می باشد.   gas-flush  مهمترین مزیت

 (gas compensated) ایجاد خالء و تزریق گاز-2

می     که ماده ی غذایی را نگه thermo formedیا  pre-formظرف این فرآیند ابتداء یک خالء برای گرفتن هوا از داخل 

ماشین های طراحی  و سپس گاز مناسب یا مخلوطی از گازها را از طریق منافذی وارد بسته می کنند. به کار می برد. دارد،

-gasچون فرآیند دو مرحله ای است سرعت عملیات از تکنیک  شده برای انجام این عمل از اتاقک مانندی استفاده می شود.

flush .کمتر است 

 

 ایجاد اتمسفرتغییریافته
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 ( passive atmosphere modification) تغییراتمسفر غیر فعال-

تجزیه ی  ،ث تاخیر در رسیدن و نرم شدن آنهابرای میوه ها و سبزیجات به جهت تنفس آنها استفاده می شود و باع- 

 می شود. فساد میکروبی و قهوه ای شدن آنزیمی ،کلروفیل

ی قارچ ها ،یا ،نخودهای تازه از غالف درآمده)نظیر جونه ی لوب بهترین عملکرد را در محصوالت با تنفس باال دارد این روش 

 تکه شده و توت فرنگی(

 بسته بندی فعال-2

ته و افزایش لی بسبسته بندی برای اصالح اتمسفر فضای خاتلقیح افزودنی های مشخص به فیلم بسته بندی یا در ظرفهای 

 بسته بندی فعال نامیده می شود. محصول، ماندگاری محصول،

 افزودنی ها شامل: نای

 جذب کننده های اکسیژن-

 جذب کننده های دی اکسید کربن-

 جذب کننده های اتیلن- 

 تولید کننده ها اتانول - 

 جذب کننده های اکسیژن-3

به شکل بسته های   oxygen –scavengerمتداول ترین  استفاده می شود.  oxygen –scavengerسیستم ازدراین 

اکسیژن را مصرف کرده    aw>85%کوچک حاوی عوامل احیا کننده فلزی نظیر آهن هستند که در شرایط رطوبتی مناسب

   رهای فلزی نظیر بو وطعم فلزیشناساگبرای جلوگیری از مسائل مربوط به  و تولید اکسید آهن غیر سمی می کنند.

oxygen   scavenger  .غیر فلزی استفاده می شود نظیر اسید آسکوربیک و نمک های سوربات 

 

 

 جذب کننده های دی اکسید کربن-4
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ترکیباتی نظیر هیدروکسید کلسیم که در محیط های با رطوبت باال با دی اکسید کربن واکنش داده و تولید کربنات کلسیم  

 می نماید.

 به کار می رود. ،می کند  co2که تولید مقادیر قابل توجهی  ground coffeeبر ای جلوگیری از برداشتن 

   تولید کنندگان بخار اتانول -5

مستقیما بر روی محصول قبل از بسته بندی می تواند  ،د میکروبی شناخته شده ای که داردجهت خاصیت ضاتانول به 

 اسپری شود.

جدیدترین سیستم برای تحویل اتانول به بسته خروج کنترل شده ی بخار اتانول از فیلم ها یا کیسه ها بعد از بسته بندی 

 می باشد.

ی م     سیلیس در داخل بسته ای که به میزان زیادی نفوذپذیر به بخارات اتانول  برای مثال در یک روش تجاری اتانول در 

 د.برای محصوالت نانوایی وپنیر از این سیستم استفاده می شو به دام اناخته می شود. باشد،

 یلنجذب کننده های ات-6

 یک فاکتور تحریک کننده ی رشد است که توسط میوه ها وسبزیها تولید می شود. یلنات

 محصول می شود.  shelf lifeباعث تسریع تنفس و کاهش  یلنات

 :یلنسیستم های جذب کننده ی ات 

 ژل سیلیس حاوی پرمنگنات - 

 دی اکسید سیلیس - 

 

 

 

 

 MAPمزایای استفاده از 
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 افزایش طول عمر نگه داری مواد غذایی با حفظ خواص کیفی آن-1

 کاهش میزان فساد و ضایعات در مواد غذایی-2

 تازه نگه داشتن مواد غذایی بدون استفاده از افزودنی ها وپرتودهی-3

 برداشت محصول تازه در سطوح رسیدگی دلخواه مصرف کننده-4

  کاهش هزینه های حمل ونقل وامکان حمل ونقل به وسیله ی قطار یا کشتی-5

 

 MAPمعایب استفاده از 

 .در مقایسه با محصول منجمد شده   MAP درمحدود بودن طول عمر نگه داری محصول بسته بندی شده -1

یک تکه بوده و در صورت باز شدن درب بسته بندی کل ماده ی غذایی از حالت  MAPبسته بندی مواد غذایی به روش -2

MAP .خارج می شود 

 تغییر رنگ و بافت در برخی محصوالت-3

  احتمال فعالیت میکروارگانیسم ها در برخی محصوالت-4

 

 MAP میکروبیولوژی

میکروارگانیسم ها برای رشد و تکثیر نیاز به شرایط مشخصی دارند این شرایط یا مربوط به خصوصیت درونی ماده ی غذایی 

یا فاکتور های بیرونی نظیر ترکیب گازی محیط و دما هستند که این دو فاکتور خارجی می توانند  و  awو PHهستند نظیر 

 خته و ماندگاری را افزایش دهند.کنترل شوند تا فساد را به تاخیر اندا MAPتوسط 

 

 

 

 برمیکروارگانیسم های عامل فساد MAPتاثیر 
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دی    ع تجم فساد میکروبی غذا با رشد میکروارگانیسم هایی که غذا را غیر قابل فروش یا مصرف می نمایند ایجاد می شود.

و در این  اکتری های عامل فساد به ویژه سایکروتروف ها را متوقف می کند،درصد رشد اغلب ب 5اکسید کربن در حدود 

 ها نسبت به دی اکسید کربن مقاوم ترند و یرابطه گرم منفی ها حساس تر از گرم مثبت ها هستند.اسید الکتیک باکتر

 ری های بی هوازی عامل فساد در بسته های گوشت تازه با اتمسفر تغییر یافته هستند.    تجایگزین باک

          

  بر میکروارگانیسم های پاتوژن MAPتاثیر  

کولیتیکا اشرشیا کلی و یرسینیا انترو گونه های سالمونال، درصد اکسیژن اثر بازدارندگی بر استافیلوکوکوس اورئوس، 5مقدار 

لیستریا مونوسیتوژنز از آنجا که اختیاری می باشد و قادربه رشد  ی بازداری اینها با کاهش دما افزایش می یابد.درجه  دارد.

 در دماهای پایین می باشد اهمیت آن در بسته های اتمسفر تغییر یافته الزم است مشخص شود.

 

 ماشین آالت بسته بندی

 به دو گروه اصلی تقسیم می شود: MAPماشین آالت مورد استفاده در بسته بندی 

1-chamber          

2-pillow wrap 

 می توانند به دو گروه تقسیم شوند: chamberماشین های 

 :را به کار می برند thermo formingکه تکنیک  ماشین هایی -الف

کل دهی با استفاده از خالء ش ،نرم شده ،ل حرارت دهی وارد شدهمواد قابل انعطاف یا نیمه سخت است که از قرقره به مح

ای محصول پر شده،ظرف ه فشار هوا و یا ترکیب این دو مواد پالستیکی در قالب به شکل مورد نیاز ظرف تشکیل می شود،

هوای  بسته شده،  chamberشده همزمان یک الیه انعطاف پذیر باالیی روی ظرف قرار می گیرد. chamberوارد پر شده 

گرفته شده و اتمسفر از طریق دریچه مانندی وارد بسته می شود سپس الیه باالیی دوخت شده و با ظرف با فرآیند خالء 

 چاقوی چرخان بریده می شود.



16 

 

 کنند یی که ظرف های از پیش آماده را استفاده میماشین ها-ب

با عنوان  MAP ماشین های مورد استفاده برای سینی های پیش ساخته متداول ترین ظروف پیش ساخته سینی می باشد،

به جای مواد تغذیه شده  دارد.  Thermo formingسینی نامیده می شود و شباهت زیادی به ماشین های  هسیل کنند

 توسط سینی های پیش ساخته را گرفته، دوخت کننده اتوماتیک، و حرارت دادن و شکل دهی به شکل مورد نظر، هاولی

دهد نگه داشته می شود. محصول در بسته پر  از طول ماشین عبور مییکسری حمل کننده روی ماشینی که سینی ها را 

گاز به داخل بسته  بسته می شود و هوا گرفته شده،  chamberعبور می کند،  chamberهمراه با درب باالیی از  می شود،

 رد سیکل بعدیجازه می دهد واباز شده و به ماشین ا  chamberپوش به در بسته سیل می شود،ماده در وارد می شود،

محصول خروجی مشابه  در مرحله بعد درپوش از شبکه بریده شده و بسته دوخت شده از حمل کننده گرفته می شود. شود.

 ساخته می شود.  Thermo forming آنهایی است که توسط ماشین

 

 به دو صورت می باشند:  pillow wrappingماشین های 

  horizontal –form- fill- seal-الف

برای پنیر و گوشت های تکه شده به کار  MAPدر بسته بندی  دوخت کردن افقی وارونه،-پر کردن-ماشین شکل دهی -

 می رود.

 ماده بسته بندی از قسمت پائین دستگاه وارد شده و دو لبه در قسمت باال روی هم قرار گرفته سیل می شود. -

رتی که مواد مورد بسته بندی چسبناک باشد و برای انتقال از در صو ،محصول می تواند مستقیما داخل فیلم ریخته شود -

 شکل کند یک مزیت است.منقاله به داخل شبکه فیلم ایجاد 

به های ل ،ک های داغ قرار گرفته باالی لولهغلت فیلم از طریق یک دریچه وارد می شود و به تشکیل لوله کمک می کند، -

 ور کند می دوزد.فیلم را قبل از اینکه از بخش دوخت عرضی عب

تکه ها یا گرد و غبار محصول در داخل بسته باقی می ماند و  می باشد، یمزیت این سیستم برای محصوالت تکه ای و گرد

 ناحیه دوخت را آلوده نمی کند)که باعث دوخت ضعیف و بنابراین تراوش بسته شود(.

   vertical- form- fill- seal-ب
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فاده آجیل و اسنک ها است قهوه، این ماشین برای بسته بندی محصوالت گرانولی و غیر جریان یابنده نظیر: MAPدر فرایند  -

 می شود.

در  و سیستم شامل یک شبکه ای از ماده غذایی است که از قرقره پائین می آید و از یک شانه شکل دهنده عبور می کند -

فیلم اطراف  عمل می کند،  Folding boxلوله به عنوان  عبور می کند.اطراف یک لوله فلزی که به طور عمود قرار گرفته 

 دو لبه روی هم قرار گرفته از میان غلتک های داغ عبور می کند و دوخت انجام می گیرد. لوله را می گیرد،

می      ه تو ریختمحصول در لوله درونی  دوتا لوله ی تودرتو استفاده می شود ماده بسته بندی اطراف لوله بیرونی می باشد،

 شود و گاز در فضای بین دو لوله به داخل بسته در حال شکل گیری وارد می شود.

 

 :کشاورزی برخی محصوالت نگهداری دراتمسفر کنترل شده استفاده از 

 نگهداری میوه ها

ه گونه نیاز بستگی بمهم ترین محصولی که در تجارت با استفاده از این روش نگهداری می شود، سیب می باشد شرایط مورد 

عالوه بر آسیب وارده به سیب در اثر درجه حرارت پایین علت دیگری که باعث  .تولیدی منطقه و گاهی فصل تولید دارد

شود غلظت باالی دی اکسید کربن می باشد که موجب بی اثر شدن سیستم های آنزیمی اکسیداز شده و  آسیب سیب می

 بروز لکه پوسیدگی در سطح سیب است که ناشی شکل دیگر آسیب، به وجود می آید. در نتیجه مقداری استالدهید در بافت

از قهوه ای شدن و یا مرگ سلول های اپیدرم و هیپودرم می باشد که در نهایت به دلیل رشد کپک ها بر روی آن باعث 

 افزایش ضایعات می گردد.

انداختن شروع خرابی در محصول مانند ایجاد طعم تلخ درمرکز استفاده از انبارهای کنترل اتمسفر در جلوگیری و به تاخیر 

 نقش بسیار مهمی دارد . p¡na¡ppnواریتهوخراب شدن بافت در سیب   o¸oo¸pocepn¡pp¡pواریته  سیب

گر ا وجود دارد. t¡pntcnnرفتار گالبی در مقایسه با سیب کامال متفاوت است اما امکان نگهداری بعضی گونه های آن مانند  

درصد اکسیژن  1درصد دی اکسید کربن و  5گالبی در ابتدای فصل چیده شود بهترین شرایط نگهداری را دارد و استفاده از 

، اما در صورتی که محصول دیر برداشت شود مقدار دی اکسید کربن فضای ر درجه سانتی گراد مناسب می باشددر دمای صف

به میزان وسیعی جهت تهیه ی کمپوت در شمال غربی آمریکا استفاده می شود که  t¡pntcnnانبار را باید کاهش داد. گالبی 
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درصد  3تا   2.5درصد دی اکسید کربن و1می توان با قرار دادن گالبی در جعبه های سوراخ دار و استفاده از اتمسفر حاوی 

صل برداشت نیز ادامه داد.گونه ای درجه سانتی گراد عمل نگهداری و قوطی کردن را در خارج از ف -1اکسیژن و در دمای 

درصد دی اکسید کربن و دو  5هفته در انبار حاوی  6را نیز می توان قبل از انجام فرایند به مدت  atrcpn¡ y¡Fهلو بنام  از

 صفر درجه سانتی گراد انبار نمود . درصد اکسیژن و در دمای 

درصد و دمای  2تا 1درصد همراه با اکسیژن به مقدار  10یاد تا به منظور ذخیره سازی آووکادو از دی اکسید کربن به مقدار ز

درجه سانتی گراد استفاده می شود. خارج نمودن اتیلن از فضای انبار و جذب آن بر روی کربن برمینه نیز به نگهداری  7تا  5

 .محصول کمک می نماید

 ،جارت از این روش استفاده نمی شوداما عمال در تگرچه نگهداری موز در انبارهای کنترل اتمسفر به خوبی امکان پذیر است 

 ی مشکالتی را به همراه دارد.تزیرا ساخت چنین انبارهایی بر روی کش

، زیرا دی اکسید کربن بروز لکه در نبارهای کنترل اتمسفر وجود ندارد، به طور معمول امکان استفاده از ادر مورد مرکبات

 . جمع اتیلن خطر انفجار وجود داردت لدر ضمن به دلیقسمت انتهایی میوه را تسریع نموده و 

 انبارهای کنترل اتمسفر برای بعضی از میوه های گرمسیری مانند انبه و پاپایا مناسب نمی باشد.

 ردی استیک نکته کلی درمورد سرد خانه ها و انبارهای کنترل اتمسفر تقطیر آب موجود در هوای بیرون روی میوه های س

است باعث پوسیدگی بعدی محصول گردد مگر آنکه از پوشش های کاغذی  . این اشکال ممکنارج می شودکه از انبار خ

 نیتروژن صورت پذیرد.دایی با استفاده از گاز تری کلروآغشته به دی فنیل استفاده شده و یا آنکه عمل گندز

 

 

 

 نگهداری سبزی ها

 این امر عمدتا به دلیل .داری سبزی ها کمتر معمول می باشدنگهاستفاده ی تجاری از انبارهای کنترل اتمسفر، به منظور 

 حساسیت سبزی ها به آسیب ناشی از سرما و نیز سرعت تنفس کمتر آنها می باشد.

 مارچوبه ازجمله محصوالتی است که نگهداری آن در اینگونه انبارها می تواند مفید باشد.
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گام از بد رنگی آن در هن ،است در انبار حاوی دی اکسید کربنشته شده نگهداری انواع لوبیا سبزکه به صورت مکانیزه بردا

اما از آنجا که این محصول به سرما بسیار حساس است نمی توان از درجه حرارت های  حمل و نقل جلوگیری خواهد نمود،

 پایین برای نگهداری دراز مدت آن استفاده نمود.

رل اتمسفر نگهداری نمود، هرچند شرایط نگهداری بسته به نوع محصول کلم را میتوان به شکل مطلوب در انبارهای کنت

 .فظ رنگ آن بسیار موثر استمتفاوت است اما این روش در ح

 

 در بسته بندی برخی محصوالت MAPاستفاده از 

 Fresh cut  برای محصوالت  MAPاستفاده از-1

Fresh –Cut Produce Association)  IFPA  محصوالت  )Fresh cut :رابه این صورت معنی می کند                

ساالد  .هر میوه یا سبزی تازه یا ترکیبی از آن به صورت فیزیکی از حالت اصلی آن خارج شده ولی به حالت تازه می باشد

وع ن ساالد میوه نمونه هایی از اینآناناس،  پیاز، ،هویج ،کرفس اسفناج، مخلوط کاهو، ساالد کلم، ،های بسته بندی شده

 هستند.

سیستمی است که به تکه های محصول اجازه می دهد تا به  Fresh cutبه کار برده شده برای محصوالت  MAPسیستم 

 تنفس ادامه داده و تازگی خود را حفظ نماید.

دی اکسید کربن دفع می کنند لذا ماده ی بسته بندی باید به این گازها نفوذ  حصوالت در اثر تنفس اکسیژن مصرف واین م

 پذیر باشد.

 

 بر کیفیت تغذیه ای میوه ها و سبزی ها MAPاثر 

و کاهش میزان تولید  باعث کاهش تنفس آنها o2 و CO2نگه داری میوه ها و سبزی ها در محدوده اپتیمم اتمسفرهای 

بیوسنتز کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها و بیوسنتز ترکیبات  ، IIکنترل شده کاهش کلروفیل اپتیمم اتمسفر اتیلن می شود.

 فنلی و اکسیدانها را به تاخیر می اندازد.
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تبدیل نشاسته به شکر و بیوسنتز ترکیبات آروما به ویژه استرها بر طعم  ،با کاهش افت اسیدیتهاتمسفر کنترل شده  در کل،

 ها و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه منجر به کیفیت تغذیه ای بهتر،ربیک و ویتامین های دیگرموثر است.حفظ اسید آسکو

 سبزی ها زمانیکه در اتمسفر کنترل شده مناسب نگه داری می شود خواهد شد.

  Cبر ویتامین  MAPاثر 

مورد نیاز بدن انسان از طریق میوه ها و سبزی های تازه تامین می شود که برای جلوگیری  Cدرصد ویتامین  90بیشتر از 

 رگهای خونی و لثه الزم است. بوت و حفظ پوست،از اسکور

 در میوه ها و سبزی ها هستند، Cدر اتمسفر نگه داری به عنوان دو فاکتور محافظتی ویتامین  O2کاهش دما و غلظت 

افزایش غلظت  نسبت به اتمسفر معمولی کاهش می یابد. Ultra low oxygen (ulo )میزان اسید آسکوربیک در شرایط 

co2  به باالتر از حد معینی اثر نا مطلوبی بر میزان ویتامینc .تنها اثر مفید کاهش  میوه ها و سبزی ها داردO2  زمانی

 .درصد باشد 10به کار رفته کمتر از  CO2مشاهده شد که غلظت 

 (Bakery product)محصوالت نانواییبرای   MAPاستفاده از-2

Gas Packaging     

 بلکه با کاهش میزان اکسیژن موجود در بسته گاز نیتروژن مورد استفاده در این بسته بندی ها خاصیت ضد میکروبی ندارد،

و پروپیلن  اتیلن اکسید ،ازن ،مونواکسید کربن ،کربندی اکسید باعث افزایش در ماندگاری بدون کپک می شود.گازهایی مثل 

سمیت و جنبه های ارکانولپتکی و  اکسید فعالیت ضد میکروبی دارند،که در این میان دی اکسید کربن از نظر پایداری،

 الی که در غلظت های با shrinkageامروزه برای جلوگیری از پدیده ی  اقتصادی برای نگه داری مواد غذایی مناسب است.

CO2.اتفاق می افتد از مخلوط دی اکسید کربن و نیتروژن استفاده می شود 

در بسته بندی فرآورده های نانوایی به منظور افزایش ماندگاری بدون کپک می توان از بخارات اتانول نیز استفاده نمود این 

گی الکتوباسیلوس و دیگر آلود ،مخمر ،کپکوایی می باشد که نه تنها رشد روش یک روش عالی برای نگه داری فرآورده ای نان

 های میکروبی را از بین می برد بلکه بیاتی نان را نیز کاهش می دهد.

علیرغم تاثیر بسته بندی گازی برای محصوالت نانوایی استفاده از آن توسعه ی زیادی نیافته که علت آن سطوح پایین سود 

 هزینه ی گاز مشکل ساخته است. دهی برای صنعت نانوایی است که آن را برای توجیه
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 فرآورده های لبنیبرای   MAPاستفاده از-3

 پنیر

در مورد پنیر عامل محدود کننده رشد کپک ها می باشد که با کاهش یا خارج کردن اکسیژن از فضای بسته می توان رشد 

می ن     های خالء ازآنجا که به راحتی بازبسته  ،توان از سیستم خالء استفاده نمودبرای این منظور می  آنها را کنترل نمود.

ضمن افزایش ماندگاری  MAPشوند از نظر مصرف کنندگان محبوبیت چندانی ندارند بنابراین استفاده ازبسته بندی  

می تواند برای پنیر های نرم و پنیرهای با بافت تردتر   MAPضمن آنکه سیستم  محصول بر این مشکل غلبه نموده است،

 بزند که این امکان در بسته بندی تحت خالء وجود ندارد.د بدون آنکه به آنها صدمه استفاده شو

 پنیر سخت

بندی پنیر  در بسته CO2به جای استفاده از صد در صد  N2 و  CO2با پیشرفت های جدیدی که صورت گرفته مخلوط 

 می باشد. N2درصد  25و CO2درصد  75اپتیمم مخلوط  برای استفاده در پنیر تا  .های سخت استفاده میشود

مواد بسته بندی مورد استفاده دراین محصول  شامل پلی وینیلیدین کلرید پوشش داده شده با سلولز یا پلی استر/پلی اتیلن 

 .می باشدپلی پروپیلن و یا 

 باعث گاز توسط بستهبرای بسته بندی مناسب نیست چون جذب  CO2درصد  100در پنیر های اسالیس شده استفاده از 

 مانع جدا شدن راحت محصول از بسته می شود. خرد شدن محصول و ،جمع شدن بسته

 

 پنیر های کپکی

پیچیده تر از پنیر های سخت می باشد چون این پنیر ها باید به نحوی بسته بندی  MAPبسته بندی این پنیر ها در شرایط 

بسته  د.پنیر را بپوشاننبدون آنکه تمام سطح  شوند که کپک ها به آرامی بتوانند به رشد خود بر روی این پنیرها ادامه دهند،

 باشد. کپک به نظر می رسد روش مناسبیبندی محکم پنیر با فیلم نسبتاً نفوذ پذیر برای توقف فیزیکی گسترش رشد 

 پنیرهای نرم
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این پنیر ها به جهت داشتن بافت  پنیر های نرم توصیه شده است. MAP برای CO2درصد   40تا 20مخلوط گازی حاوی 

 نرم برای بسته بندی تحت خالء مناسب نیستند.

 ماست

واند ی ماست می ت هتزریق گاز به فضای خالی بست اما با این حال پایین رشد باکتریایی در ماست کند است، PHبه علت 

ن محصول ماندگاری آبا کاهش میزان اکسیژن در فضای بسته  N2تزریق گاز  ماندگاری آن را به صورت مفیدی افزایش دهد.

 بدون آنکه آلودگی کپک و  مخمر درآن دیده شود. ،ه افزایش می دهدما 8را تا 

 شیر

کند اما رشد سایکروتروف ها در این دما  مشکل ناشی از اسید الکتیک باکتری ها را حل مینگه داری شیر در دماهای پایین 

این باکتری ها طی فرآیند حرارتی غیر فعال می شوند ولی آنزیم های حاصل ازآنها در این دماها از بین  امکان پذیر است.

تواند برای جلوگیری از رشد  می  30mm  CO2تا 10بررسی ها نشان داده است  که  نرفته و مشکل ساز می شوند.

 سایکروتروف ها استفاده شود.

CO2 زدن آرام از شیر گرفته شود. بایستی قبل از فرآیند حرارتی شیر با استفاده از خالء یا هم 

 د.نو تانک ها تاثیر چشمگیری در کاهش رشد سودوموناس دارز در فضای خالی مخازن نگه داری عنوان گا هب N2استفاده از 

N2  استفاده شده در فضای بسته های شیرUHT .باعث حفظ طعم آن در طول نگه داری محصول می شود 

 یگوشتفرآورده های برای  MAPاستفاده از-4

 در بسته متفاوت هستند: CO2و مقدار O2سیستم های بسته بندی تجاری اساساً از نظر وضعیت 

 بسته بندی تحت خالء-الف

توزیع برش  خالءعمدتاً برای نگه داری و گرفتن هوا از بسته و نگه داری بسته در خالء می باشد. MAPساده ترین شکل 

برای جلوگیری از رنسیده اکسیداتیو مقدار  های اولیه ی سرد شده و یا برش های عمده فروشی گوشت گاو استفاده می شود.

O2  ه گاز ء بایستی نفوذ پذیری کمی ببرای بسته بندی خال درصد باشد و بسته های پالستیکی مورد استفاده2باید کمتر از 

وقتی گوشت تحت خالء بسته بندی می شود رنگ به سرعت به فرم  و بخار آب داشته باشد. CO2و  O2به ویژه نسبت به 
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به دلیل حضور فشار جزئی اکسیژن یک الیه تک مولکولی در سطح محصول اکسید می  .ارغوانی پیگمانت احیاء می شود

دی مزیت گوشت بسته بن             د که این الیه رنگ ارغوانی بافت اکسید نشده ی زیرین را تحت تاثیر قرار نمی دهد.شو

 ماندگاری طوالنی آن است.شده در خالء 

اکتری اسید الکتیک ب در گوشت های بسته بندی شده در خالء اسیدالکتیک باکتری ها جایگزین سودوموناس ها می شوند.

 شده از گوشت بسته بندی شده تحت خالء فعالیت آنتی میکروبی دارند. های جدا

 اتمسفر گازی-ب

در جلوگیری از رشد باکتریایی موثر است اما باعث قهوه ای شدن سطح از طریق تشکیل مت  CO2غلظت های باالی 

نیتروژن خنثی است و  می باشد. N2و  O2، CO2هوازی گوشت   MAPمیوگلوبولین می شود.گازهای مورد استفاده در 

غلظت باالی  استفاه از هیچ گونه خاصیت باکتریواستاتیکی یا باکتری کشی ندارد اما از جمع شدن بسته جلوگیری می کند.

O2 ریک الیه ی عمیقی از اکسی میوگلوبولین روشن ایجاد می کند و اطمینان می دهد که تشکیل مت میوگلوبولین د 

 شود.ی بیشترین فاصله از سطح تشکیل م

 شود. عموماً برای بسته بندی گوشت انتخاب می CO2درصد  40تا  20و   O2درصد  80تا  60مخلوط اتمسفری 

قرار گیرند که متشکل از یک  master –packمی توانند در  Over wrappedمحصوالت بسته بندی شده در سینی های 

  CO2درصد  80و  O2درصد  20بزرگ غیر قابل نفوذ می باشد  که تحت خالء قرار گرفته و با مخلوط گازی  (  (bagبسته

ست که اوالً حجم کاهش می یابد و ثانیاً هزینه ا در مقایسه با بسته بندی گازی این master –pack مزایای .پر شده است

 ی عملیات کمتر می شود.

 

  قهوهبرای  MAPاستفاده از-5

 قهوهدانه کامل 

اگر دانه قهوه بو داده به صورت دست  ،د و در داخل دانه به دام می افتدتولید می شو  CO2ه ودر مدت بو دادن بو دادن قه

دانه های کامل در مقابل اکسیداسیون مقاوم تر از آسیاب شده ی  .به آرامی از آن  خارج می شود  CO2نخورده باقی بماند 

ته بس بنابراین  اگر محصول در مدت کوتاهی به فروش می رسد بسته های ساده ممکن است کافی باشد.همان نوع است و 
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را در بسته ها به حداقل برساند و باعث پایداری محصول شود.روش جایگزین استفاده  O2بندی تحت خالء می تواند میزان 

استفاده   N2برای این منظور از گاز  به حداقل رساند. ن باقی مانده در بسته راکه میتوان میزان اکسیژ است زاز تزریق گا

دانه ها بتواند از بسته  خارج شده از CO2بسته بندی می کنند تا   valve packمی شود که دانه های تحت خالء را در 

وارد بسته شود. در طول پر  O2از بسته خارج شود بدون آنکه  CO2شیر های یک رفه اجازه می دهند که تا  خارج شود.

ماه  12درصد می رسد که ماندگاری محصول را تا 1کردن و قبل از سیل کردن بسته میزان اکسیژن در بسته به کمتر از 

 افزایش می دهد بدون آنکه طعم آن کاهش یابد.

 آسیاب شدهقهوه 

1می شود  وقتی دانه ی بو داده ی قهوه آسیاب

3
  CO2   فوراً خارج شده و

1

3
دقیقه قبل از بسته  40تا  30دیگر در مدت   

ناپایداری در برابر اکسیداسیون و کهنه شدن محصول می باشد مساله اصلی در این بسته ها  بندی محصول خارج می شود.

که نشان می دهد که محصول نیاز دارد در یک بسته با ممانعت کنندگی بیشتر نسبت به دانه های کامل بسته بندی شود 

 این منظور می توان از خالء ویا تزریق گاز استفاده نمود. که برای

 

 

 قهوه فوری

 سپس فیلتر شده و به روش ،حلول در آب از محصول استخراج شدهبه این صورت می باشد که ترکیبات م یتول قهوه ی فور

یون اکسیداس ،بسته بندی این محصول مشکالتی نظیر جذب رطوبت در .پاششی یا انجمادی خشک می شود خشک کردن

تزریق گازهای نجیب نظیر آرگون و زنون  .ی از ساختار متخلخل آن وجود داردو کهنه شدن به جهت سطح زیاد محصول ناش

عمل این گازها به طور چشمگیری  سال استفاده می شود. 1مخلوط در کاهش اکسیداسیون  به مدت رت صو به تنهایی یا به

 می باشد. CO2و  N2بهتر از 

 

 چایبرای  MAPده ازاستفا-6
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کیفیت تغییرات در برداشت ایجاد می شود، بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی از آرومای چای طی فرآیند پس از

حافظت ی مایک شرکت انگلیسی بر .اکسیداسیونی ،کیفیت چای را کاهش می دهدای درطول نگه داری به سبب تخریب چ

به صورت تازه در بسته های بزرگ متشکل از چند الیه متشکل از فویل آلومینیم /پلی  در برابر اکسیداسیون آن راچای 

استر/پلی اتیلن تحت خالء بسته بندی نموده ویک شرکت دیگر چای مخلوط شده را در صندوق های استیل ضد زنگ که 

ز بسته ار و آرومای قوی تر نگه داری می کند چای تزریق شده با گاز مزه ی مالیم تتزریق می شود  N2به صورت مداوم 

 های معمولی چای دارد.

 اسنک هابرای  MAPاستفاده از-7

ل با کیفیت مناسب در حابه علت تقاضای مصرف کنندگان برای محصوالت  ،از تزریق گاز برای محصوالت اسنک استفاده

گروه عمده ی آنها عبارتند  ی وسیعی از محصوالت به عنوان اسنک طبقه بندی می شود که دو محدوده می باشد.افزایش 

 از:

 آجیل ها -الف

ه صورت ب در آجیل ها به جهت میزان چربی باال رنسیدیته اکسیداتیو مهمترین مشکلی است که باید حل شود.آجیل ها اغلب

ی را ربادام زمینی یکی از متداول ترین نوع آجیل هاست که کمترین پایداری و کوتاه ترین ماندگا .بو داده فروخته می شوند

 آجیل می شود. شد اما منجر به افزایش در چربی       تکنیک سرخ کردن طعم را بهبود می بخ درمیان تمام آجیل ها دارد.

ها در مواد انعطاف پذیرنظیر  بسته های پالستیک و همچنین در بسته های سخت نظیر شیشه و قوطی های فلزی بسته 

بسته با کاربرد خالء کاهش  O2 افزایش ماندگاری مناسب است.مقدار  خصوصیات ممانعت کنندگی برای بندی می شوند،

برای بهبود ماندگاری مورد نیاز است استفاده از فیلم های متالیزه زمانیکه  با این وجود تزریق گاز خنثی عموماً می یابد،

درصد کاهش می یابد. استفاده از  2بسته به کمتر از  O2میزان  N2صورت می گیرد متداول است با تزریق  N2تزریق 

Oxygen -scavenger   در کاهش میزانo2 .موثر تر از تزریق گاز می تواند عمل نماید 

 چیپس و دیگر اسنک ها -ب

بسته باعث پایداری افزایش در  O2کاهش میزان  .ام شودافزایش ماندگاری می تواند با تزریق گاز به ترکیب محصول انج

اسنک ها از نظر نیاز به خصوصیات ممانعت کنندگی متفاوت هستند اما جدی ترین  در برابر اکسیداسیون می شود.یافته 
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ین مقدار به درصد رطوبت در حالت بسته بندی دارد . اگر ا 1-1.5چیپس حدود  نیاز برای چیپس سیب زمینی می باشد.

می باشند چیپس هایی   O2می شود. اسنک ها با چربی باال حساس به  صول غیر قابل قبولمح ،درصد برسد 4-5میزان 

به علت حجم باالی هوا در  دربسته های پالستیکی شفاف فروخته می شوند ماندگاری کوتاهی دارند. N2که بدون تزریق 

با    N2تزریق  این محصوالت می شود.داخل بسته استفاده از آنتی اکسیدان ها در روغن پخت اغلب باعث بهبود ماندگاری 

سیده شدن توسط نور افزایش می یابد از آنجا که ر .درصد ماندگاری را افزایش می دهد 2به کمتر از    O2کاهش میزان 

بندی  هبنابراین استفاده از بسته های مقاوم به نور باعث افزایش ماندگاری این محصول می شود.چیپس سیب زمینی بست

ماندگاری را بدون هر گونه نگه دارنده  N2هفته افزایش خواهد داد.تزریق  گاز  26متالیزه ماندگاری را تا  OPPفیلم  ارشده 

 می باشد. روز 55-65ماندگاری N2  روز افزایش خواهد داد در حالیکه در حالت بدون  120تا 
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