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چكيده
افزايش توليد و مصرف گوشت مرغ در ايران و همچنين روند رو به رشد آن در جهان نگرانیهايی را در مينه حفظ
کيفيت آن ايجاد میکند .استفاده ا روشهايی به منظور کاهش ضايعات و حفظ کيفيت اين فراورده ا اهميت بسياري
برخوردار است .دما ،رطوبت ،نور و فعاليت آبی ا جمله عوامل اصلی تغيير نامطلوب کيفيت گوشت مرغ هستند که همه
اينها در شرايط استفاده ا بستهبنديها با اتمسفر تغيير يافته( )MAPو بستهبندي تحت خأل قابل کنترل میباشند.
همچنين میتوان اين روشها را به صورت تلفيقی با مواردي همچون بستهبنديهاي هوشمند ،فعال و بستهبنديهاي
ضدميدروبی تلفيق نمود  .با ا بين بردن نگرانیهاي مربوط به کاهش کيفيت ،طول مدّت نگهداري را چند برابر کرده و
نيا به انجماد را نيز برطرف نمود يرا انجماد باعث کاهش کيفيت فراورده شده و انرژي يادي مصرف میکند.

 -1مقدمه
مصرف گوشت مرغ در سالهاي اخير افزايش داشته

واژه هاي كليدي

است که اين موضوع میتواند عالوه بر ويژگیهاي حسی

بستهبندي با اتمسفر تغيير يافته ،گوشت مرغ ،بستتهبنتدي

مطلوب اين فراورده به ديدگاه مصرفکنندگان مبنی بر

فعّال

سالم بودن آن در مقايسه با گوشت قرمز نيز مربوط
باشد) .]3[ 3(FAOاين افزايش توليد و تقاضا ( 111ميليون
تن در سال  )1112نگرانیهايی را در مينه نگهداري و
حفظ کيفيت اين ماده غذايی ايجاد میکند چرا که اين
فراورده به دليل ترکيبات خاص خود به شدّت فسادپذير
است [ .]9طيف وسيع و در هم تنيدهاي ا عوامل میتوانند
بر کيفيت و فساد اين ماده اثرگذار باشند که ا ميان آنها
میتوان به شرايط محيطی(نور ،رطوبت ،اکسيژن و دما)،
محتواي آب و ميدروارگانيسمها اشاره کرد .نقش اصلی

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد ،علوم صنايع غذايی ،دانشگاه فردوسی
مشهد()vahidbehshad@mail.um.ac.ir

بستهبندي محافظت ا فراورده در برابر ضربه ،تغييرات

 -0استاد گروه علوم صتنايع غتذايی ،دانشتدده کشتاور ي ،دانشتگاه

فيزيدی و شيميايی و آلودگی ميدروبی است که هر يک

فردوسی مشهد.
(* نويسنده مسئول)sedaghat@um.ac.ir:

)3- Food and Agriculture Organization(FAO
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