تأثير سردخانه و انبار بر موادغذايي

تأثير نگهداري در سرما بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي موادغذايي
ميوه و سبزيها ،بيش از ساير مواد غذايي تحت تأثير قرار ميگيرند و اصل و نژاد ،نوع آب و هوا ،خاك ،ميزان كود ،نحوهي
پرورش ،فصل و نحوهي برداشت ،ميزان رسيدن و شرايط حمل و نقل عوامل مهمي هستند كه در انبار نمودن اين محصوﻻت
مؤثّرند .براي نگهداري بهتر و طوﻻنيتر با حفظ ارزشهاي غذايي و ويژگيهاي حسي آن محصوﻻت بايد در فاصلهي زماني
خيلي كوتاه پس از برداشت ،به سردخانه منتقل گردد و ديگر آن كه محصول بايد كامﻼً سالم ،پاك و تميز باشد )منظور از
تميز بودن شستن محصول نيست زيرا ميوه به هنگام انتقال به سردخانه نبايد رطوبت سطحي داشته باشد بلكه منظور آن
است كه از گل و خاك و گرد و غبار عاري باشد( محصوﻻتي كه قرار است براي مدتي در سردخانه نگهداري شود بايد با
لفاف منفذدار بستهبندي گردد.
ميوهها و سبزيها از لحظهي برداشت ،مانند قطعه يخي كه در معرض شرايط نامساعد محيطي ،رفته رفته ذوب ميشود،
درحال از دست دادن كيفيت چشايي و ارزش غذايي خود هستند كه اين حالت ،سواي فساد ميكروبي آنهاست .به عنوان
مثال ،ذرت شيرين در  ٢٤ساعت اول پس از برداشت بيش از  ١/٤درصد قند خود را از دست مي دهد كه اين حالت در
دماي عادي اتاق ،صورت ميپذيرد  .بنابراين ،تمامي محصوﻻت ميبايست حداكثر پس از گذشت  ٢٤ساعت ،به درجه حرارت
خاص نگهداري خود در سرما برسند كه در مورد مواد فسادپذير و يا حساس نسبت به شرايط محيطي مانند توتها ،اين
زمان به  ٢تا  ٣ساعت كاهش مييابد.
از سوي ديگر ،بسياري ديگر از فرايندها نيز به طور متداول قبل از بستهبندي محصوﻻت و نگهداري آنها به صورت
بستهبندي شده يا طبقهبندي شده در سرما صورت ميگيرد .فرايندهايي مثل تميز كردن ،طبقهبندي ،امتيازبندي و … به
همين دﻻيل ،امروزه در اكثر مراكز بزرگ توليد ميوهها و سبزيها از فرايند سرد كردن مقدماتي استفاده ميكنند تا از بروز
تغييرات نامطلوب بﻼفاصله پس از برداشت ،جلوگيري شود و محصول تا رسيدن به مراكز نگهداري يا عرضه ،تازه و سالم
بماند و از همه مهمتر از فشارهاي وارد شده به سردخانهها براي حذف گرماي اوليه ي محصوﻻت ورودي ،ممانعت گردد.
نگهداري در دماي نزديك به  ٠ Cبا كاهش تنفس سلولي ،توليد اتيلن ،از دست رفتن آب و به طوركلي فعاليتهاي
بيولوژيكي ،رسيدن و پيري محصول را به تعويق مياندازد  .بنابراين نگهداري در سرما باعث كاهش ارزش غذايي ،به عنوان
يك فرايند مخرب نيست و حتي باعث حفظ بيشتر ارزش غذايي و خصوصيات چشايي آن ،نسبت به شرايط عادي محيط
خواهد بود.
يكي از تغييرات مخربي كه همواره بايد از بروز آن جلوگيري كرد ،سرمازدگي ست  .سرمازدگي در اصل به معني كاهش
بيش از حد دماي نگهداري محصول است به نحوي كه آنزيمهاي تنفسي در ميوه يا سبزي دچار توقف فعاليت شده ،اين
اختﻼﻻت ،منجر به تجمع مواد سمي ناشي از فقدان تنفس و سيكلهاي بيوشيميايي ناخواسته ميگردد و طعم ،بافت و رنگ
محصول را دچار تغييرات نامطلوب مينمايد.
بديهي ست كه دماي مطلوب نگهداري ميوهها و سبزيهاي مختلف ،با يكديگر متفاوت است .بنابراين سرمازدگي نيز براي
هر كدام در شرايط خاصي صورت ميگيرد .ميوههاي مناطق استوايي مثل موز ،نسبت به سرما حساسيت بيشتري دارند به
نحوي كه دما هاي پايينتر از  ،١١-١٣ Cدچار سرمازدگي ميشوند اما براي نمونه گﻼبي دماي اندكي زير صفر را هم به
راحتي تحمل خواهد كرد.
نشانههاي سرمازدگي ،عبارتند از  :گود افتادن سطح ،خشكيدن و پﻼسيدن به دنبال آن ،بروز لكههاي سوخته )پرتقال( و يا
لكههاي قرمز رنگ )ليمو( ،قهوهاي شدن محصول ،ايجاد بافت كركي نامطلوب )هلو( و از بين رفتن قدرت سنتز رنگدانههاي
كاروتن )سيب زميني(.
عﻼوه بر كاهش بيش از حد دما ،عوامل ديگر چون افزايش غلظت  ، CO2كاهش اكسيژن ،زمان نگهداري طوﻻني و كاهش
رطوبت نسبي نيز به سرمازدگي كمك ميكنند  .همانطور كه ميدانيم گروهي از تغييرات ،منجر به رسيدن محصول
ميگردند كه در اصل به تغييرات مناسب در بافت ،ارزش غذايي ،رنگ و …محصول گفته ميشود .تغييراتي شامل شكسته

شدن نشاسته يا ملكولهاي بزرگ قند به قندهاي كوچكتر با شيريني بيشتر ،كاهش غلظت اسيدهاي خوراكي ،تعادل
پروتئيني ،آشكار شدن رنگدانههاي پنهان و نرم شدن بافت با تجزيه تدريجي مواد پكتيني هم ممكن است اتفاق افتد.
فرايند نگهداري در سرما ،مرحلهي رسيدن محصول را پس از برداشت به يك مرحله طوﻻني تبديل ميكند  .بنابراين باعث
حفظ بيشتر ارزش غذايي و خصوصيات چشايي آن نسبت به حالت عادي خواهد شد.
جنبه مثبت ديگر نگهداري موادغذايي در سرما ،اين است كه همواره نگهداري در سرما با تاريكي و عدم تابش نور مرئي
همراه است ،بنابراين ،از اين طريق ميتوان موادغذايي حساس نسبت به نور مرئي را حفاظت نمود  .ريبوفﻼوين جزو
حساسترين مواد مغذي نسبت به نور مرئي ست از آنجا كه اين ويتامين ،تنها در شير به صورت آزاد وجود دارد تأثير نور
مرئي را بر روي آن مورد مطالعه قرار دادهاند .بر اساس نتايج آزمون ٥٠ ٪ ،ريبوفﻼوين موجود در شير پس از  ٢ساعت
تماس با نور خورشيد در شرايط آفتابي و  ٢٠ ٪آن در همان زمان و در هواي ابري تخريب ميگردد  .پس نگهداري در
انبارهاي سرد ،با ممانعت از تابش نور مرئي ،مواد مغذي حساس نسبت به نور را هم حفظ خواهد كرد.
تأثير انجماد بر روي ارزش غذايي و خصوصيات چشايي موادغذايي

در انجماد نيز امكان از دست رفتن ارزش غذايي وجود دارد .افت ويتامينها در طول نگهداري به صورت منجمد ،ارتباط
بسيار نزديكي با نوع مادهي غذايي ،بستهبندي و شرايط فرايند و انبارداري خواهد داشت .افت موادغذايي ميتواند ناشي از
جداسازي مكانيكي )مثل پوست گيري و حذف قسمت هاي زايد پيش از انجماد و يا افت ترشحي در هنگام رفع انجماد(
چكه كردن يا خروج مواد محلول ،بويژه در هنگام آنزيمبري گرمايي و يا تجزيهي شيميايي باشد.
اين كه ،افت مواد مغذي تا چه حد جدي ست به مادهي مغذي مورد نظر از حيث فراواني يا فقدان مقادير كافي آن در رژيم
غذايي متوسط و يا روزانهي انسان و همين طور ،اهميت آن در ماده ي غذايي مورد نظر بستگي دارد به اين معني كه آيا
مادهي غذايي مورد نظر به عنوان منبع آن ماده ي مغذي حايز اهميت هست يا نه!
پيش از انجماد و به هنگام آنزيمبري و خنك كردن اوليهي محصول ،در ميوهها و سبزيها مقادير كاهش ويتامين  Cبه
صورت شاخص ،از  ١٠تا  ٥٠درصد گزارش شده است همين طور ،كاهش ويتامين  B1نيز از  ٩تا  ٦٠درصد ،بسته به نوع
محصول و شرايط ،گزارش گرديده است .بديهي ست ساير ويتامين هاي محلول در آب نيز چنين حاﻻتي خواهند داشت .در
اين مورد ،استفاده از روشهاي آنزيمبري بدون آب )مايكرويو و يا بخار آب( و نيز ،خنك كردن محصول با هواي سرد به جاي
آب ،اين ميزان افت را به حداقل خواهد رساند.
در طول انجماد و در انتهاي اين فرايند ،كاهش قابل توجهي در ارزش غذايي ديده نميشود  .از اين رو ،برخﻼف فرايندهاي
گرمايي ،انجماد ،كمتر باعث تخريب مواد مغذي ميگردد بلكه عامل اصلي تخريب ،نگهداري در حالت انجماد است .در چنين
شرايطي هرقدر زمان نگهداري در حالت انجماد بيشتر شود و يا دماي نگهداري محصول باﻻتر باشد ،تخريب مواد مغذي
بيشتر است .همين طور ،در صورتي كه محصول آنزيمبري نشده باشد و يا قابل آنزيمبري نباشد تخريب آنزيمي هم در طول
نگهداري ادامه خواهد يافت و روند افت مواد مغذي را تشديد خواهد كرد .براي مثال ،لوبياي سبزي كه آنزيمبري شده باشد
پس از يك سال نگهداري در  -٢٠ Cتنها  ٣درصد كاهش ويتامين  B2از خود نشان ميدهد درصورتي كه همين محصول در
شرايطي كه آنزيمبري نشده باشد پس از اين مدت با همين دما ،كاهشي معادل  ٣٩درصد را در ويتامين  B2خواهد داشت.
از ساير تغييرات در محصوﻻت منجمد شده ميتوان به تغيير رنگ بر اثر تخريب رنگدانهها اشاره نمود .كلروفيل ،حتي در
برخي سبزيجات منجمد شده به تدريج تبديل به فئوفتين قهوهاي رنگ ميگردد و در ميوهها بروز تغييرات در غلظت امﻼح
به دنبال انجماد ،باعث تغيير در  PHمحيط و تغيير رنگ محصول خواهد گرديد كه اين امر در تغيير رنگ آنتوسيانينها به
چشم مي خورد.
فعاليت آنزيمي به خصوص در مورد ميوهها كه كمتر امكان آنزيمبري گرمايي براي آنها وجود دارد و يا موادي مانند گوشت
منجمد كه به هيچ وجه قبل از انجماد تحت فرايند گرمايي قرار نميگيرند و يا حتي محصوﻻتي كه فرايند آنزيمبري گرمايي
بر روي آنها به قدر كافي صورت نگرفته است ،عامل مهمي در تغييرات نامطلوب حين نگهداري به حالت منجمد است .
مهمترين اين آنزيمها ،پلي فنل اكسيدازها هستند كه واكنشهاي قهوهاي شدن آنزيمي را بر عهده دارند و يا ليپواكسي
ژنازها هستند كه باعث بروز طعم نامناسب در مواد غذايي ميشوند .آنزيمهاي پروتئوليتيك و ليپوليتيك ،منجر به بروز

تغييرات نامناسب در بافت و طعم انواع گوشتهاي منجمد ميگردند .فعاليت آنزيمي در محصوﻻت منجمد در مواد محلول
تغليظ شده در اطراف كريستالهاي يخ انجام ميگيرد و به علت حضور مواد اوليه و آزاد شدن آنزيمها به دنبال پارگي
جدارهي سلولي به وسيله كريستال يخ ،در اين منطقه تمركز مييابد .اكسيداسيون ،از ديگر موارديست كه در دماي انجماد
نيز )به خصوص براي مواد غذايي چرب( اتفاق ميافتد و تنها راه مبارزه كم كردن آن ،استفاده از بستهبندي مناسب و يا
نگهداري در انبار اتمسفر كنترل شده با غلظت مشخص است البته در مورد موادي مثل ماهي منجمد كه به علت حضور
اسيدهاي چرب غيراشباع حساسيت بيشتري به اكسيداسيون دارند از فرايندي تحت عنوان لعاب دادن استفاده ميشود.
بدينصورت كه محصول ،پيش از انجماد ،درون آب غوطه ور گرديده ،يا آب سرد بر روي آن پاشيده ميشود .بدين ترتيب،
ﻻيهي نازكي از يخ بر روي محصول تشكيل شده ،از تبخيرات اكسيداسيون و تركيبات آن در طول زمان نگهداري جلوگيري
خواهد نمود.
براي حفاظت هرچه بيشتر از بافت محصول و جلوگيري از خروج مواد مغذي محلول ،فرايند انجماد را بايد در كوتاه ترين
زمان ممكن انجام داد به گونهاي كه در حداقل زمان ممكن ،از محدودهي دماي بين  ٠تا  - ٥٠ Cعبور كنيم .در چنين
شرايطي انجماد در داخل و خارج سلول به صورت يكنواخت انجام گرفته ،بافت محصول آسيب كمتري ميبيند .در حالي كه
به هنگام انجماد كند مايع بين سلولي به علت حضور مواد جامد محلول كمتر پيش از مايع داخل سلولي منجمد ميشود و با
فشار اسمزي ايجاد شده ،آب را از داخل به سمت خارج سلول ميكشاند .در چنين شرايطي سلول به شدت بي آب شده،
شكل خود را از دست ميدهد و از طرف ديگر بلورهاي درشت يخ توليد شده ،باعث فشرده شدن بيشتر و پارگي جدارهي
سلول خواهند شد .البته در هنگام رفع انجماد ،هر چه از روش كندتري استفاده كنيم آسيب وارده كمتر است و مواد مغذي
نيز بيشتر حفظ ميشوند زيرا يخ هاي ذوب شده به تدريج از قسمت خارج سلولي به سمت داخل سلول باز ميگردند و
سلول ،فرصت جذب آب پيدا ميكند .در غير اين صورت بلورهاي يخ به سرعت آب شده ،بدون جذب به داخل سلول ،به
صورت قطرات آب از بافت ماده ي غذايي همراه با مواد مغذي و حتي رنگدانهها خارج خواهند شد .براي انجماد بسياري از
مواد غذايي حساس مثل توت فرنگي يا گوجه فرنگي و … از انجماد همزمان آنها در داخل آب خود ميوه استفاده ميكنند
تا بافت و خصوصيات چشايي محصول به علت فشار اسمزي مساوي در داخل و خارج محيط ،هر چه بيشتر حفظ گردد.
از ساير تغييرات بر روي موادغذايي ميتوان به سوختگي انجمادي اشاره نمود كه هنگام استفاده از فريزرهاي با هواي
متحرك به علت خشكي بيش از حد هوا و از دست دادن سريع رطوبت ،حالتي مشابه سوختگي در محصول به وجود ميآيد
و رنگ نامناسب به همراه سطحي خشك را به دنبال خواهد داشت .اين موضوع در انجماد گوشت ديده ميشود .البته كاهش
وزن محصوﻻت در حين انجماد هم ،به دليل از دست دادن احتمالي رطوبت ،ممكن است از عواقب انجماد باشد.
با توجه به تمامي تغييرات ذكر شده ،مدت زمان ماندگاري مواد در حالت انجماد محدود است .اين محدوديت ،با توجه به
تغييرات احتمالي شيميايي و يا حتي ميكروبي ،كاهش ارزش غذايي ،تغيير در خصوصيت چشايي و… ،تعيين كنندهي زمان
نهايي ماندگاري محصول خواهند بود .در صورتي كه در انتهاي زمان ماندگاري محصول داراي بافت ،طعم و به طور كلّي
ظاهري متفاوت با قبل از انجماد خود ميباشد عاملي به نام عمر كيفيت حداكثر يا  HQLدر موادغذايي نگهداري شده به
حالت منجمد ،مطرح ميگردد HQL .در اصل مدت زمان ماندگاري در حالت انجماد است به نحوي كه  ٧٠ ٨٠درصد از
افرادي كه محصول را از نظر چشايي ارزيابي ميكنند ،تفاوتي بين محصول منجمد و ماده ي غذايي منجمد شده قائل
نشوند .اين زمان ،بين يك سوم تا يك ششم زمان ماندگاري نهايي محصول است و مدت آن با كاهش دما ،افزايش مييابد.
تأثير شرايط سردخانه بر روي موادغذايي

الف دما  :دما ،عامل اصلي در كنترل فساد يا به طور كلّي ،همهي انواع تغييرات نامطلوب در انواع موادغذايي ست .به بيان
ديگر ،تمامي انواع فساد ميكروبي ،شيميايي ،بيوشيميايي و در برخي موارد فيزيكي ،ناشي از تغييرات نامناسب دما و باﻻ
رفتن آن است .بنابراين ،بديهي ست كه هر نوع تغييري در دما كه يكي از شرايط تعيين كننده ي سردخانههاي زير صفر و
باﻻي صفر است بﻼفاصله بر روي كيفيت و ماندگاري مواد تأثير خواهد گذاشت .در سردخانههاي باﻻي صفر كه هدف اصلي
جلوگيري از رشد ميكروبهاي بيماري زاست .دماي مطلوب رشد ميكروبهاي بيماري زا در محدودهي دماي بدن انسان

است و در شرايط سرما قادر به رشد نيستند .دماي سردخانهها از  -١Cتا  ٨Cميباشد .افزايش دماي سردخانه باﻻي صفر به
معني امكان رشد ميكروبهاي بيماري زا و افزايش سرعت رشد انواع مولد فساد است كه بيماري زا نيستند.
در سردخانههاي زير صفر ،دماي مطمئن براي ممانعت از رشد همهي ميكروارگانيسم ها ،حداقل  - ١٨ Cاست كه براي حفظ
بهتر كيفيت و ممانعت از تغييرات نامطلوب شيميايي و بيوشيميايي ،دماي حرارت فريزرهاي صنعتي براي نگهداري دراز
مدت موادغذايي ،بين  -٢٥ Cتا  -٣٠Cاست .در اين شرايط ،كاهش دما به ندرت پيش ميآيد كه در صورت كنترل تبادﻻت
رطوبت بين محيط و محصول كه با بستهبندي مناسب صورت ميگيرد نامناسب نخواهد بود ولي همان طور كه گفتيم چنين
شرايطي بسيار نادر است .مشكل اصلي ،افزايش دماست كه باعث ذوب شدن بلورهاي يخ ريز و اتصال آنها به بلورهاي يخ
درشت تر و بزرگتر شدن بلورهاي نهايي خواهد شد و تخريب بيشتر بافت را به دنبال دارد و بافتها را به يك بافت يخي
تبديل خواهد كرد .در شرايطي كه افزايش دما بسيار زياد باشد ،عمل رفع انجماد ،صورت گرفته ،به دنبال آن بلورهاي يخ
ذوب ميشوند و به حالت چكه كردن از محصول خارج ميگردند كه عﻼوه بر امكان رشد برخي ميكروبها ،شاهد كاهش
وزن ،از دست دادن رنگ و ارزش غذايي محصول ،به دليل خروج مواد مغذي محلول در آب خواهيم بود .بنابراين ،از بعد
ميكروب شناسي موادغذايي هر نوع افزايش دما ،آماده تر شدن شرايط براي رشد انواع بيماري زا و مولد فساد را به دنبال
دارد و بسيار نامطلوب است.
افزايش دما در سردخانههاي باﻻي صفر ،باعث افزايش شدت تنفس محصوﻻت و مصرف مواد مغذي و از دست رفتن آنها نيز
خواهد گرديد عﻼوه بر اين كه در دراز مدت ميتواند منجر به جوانه زدن محصوﻻتي مثل سيب زميني و پياز گردد و در
نهايت ،بافت و طعم موادغذايي را در مدت بسيار كوتاهي تخريب نمايد زيرا در نگهداري محصوﻻت ،بخصوص ميوهها و
سبزيها عمل غيرفعال كردن آنزيمها )بﻼنچينگ( را انجام نميدهيم و حضور آنزيمها همواره ،عامل تهديد كنندهاي ست كه
با افزايش دما ،تخريب آنزيمي هم تشديد خواهد شد.
در شرايط كاهش دما مشكل ميكروبي وجود ندارد و اين مسأله عموماً در سردخانههاي باﻻي صفر مطرح است .همانطور كه
ميدانيم كاهش كنترل نشده و بيش از حد دما ،منجر به توقف و يا كندي كار آنزيمهاي تنفسي ميشود و شرايط را به
سمت فعاليتهاي بي هوازي هدايت ميكند .مشابه حالتي كه در كاهش غلظت اكسيژن و يا افزايش غلظت  CO2در محيط
پيش ميآيد اين حالت منجر به بروز تغييرات عمومي تحت عنوان سرمازدگي ميگردد  .چنانچه كاهش دما ،باعث ايجاد

بلورهاي يخ شود حالتي به نام يخ زدگي به وجود ميآيد كه تفاوتهاي زيادي با انجماد دارد .از جمله اين كه بسيار كند،
ناخواسته و كنترل نشده است .بلورهاي يخ درشت تشكيل شده ،با پاره كردن سلول و آزاد كردن آنزيمها ،عﻼوه بر از بين
بردن حالت زنده و فعال سلول ،بافتي مرده را به وجود مي آورد كه به سرعت به وسيله ي آنزيمها تخريب خواهد گرديد .در
مورد برخي محصوﻻت مثل شير ،كاهش دما تا حد يخ زدن ،باعث بروز تغيير در غلظت امﻼح و رسوب كردن و منعقد شدن
پروتئينها ميگردد كه تغييرات برگشت ناپذيري را براي بافت محصول به دنبال دارد .يا در نگهداري گوشت در سردخانههاي
باﻻي صفر )به منظور طي دورهي بيات شدن و عمل آمدن گوشت( كاهش دما و يخ زدن محصول ،باعث ميشود كه تغيير و
تحوﻻت ﻻزم در تبديل عضله به گوشت صورت نگيرد و كيفيت نهايي محصول ،بسيار كاهش يابد .بنابراين ،رعايت نكردن
درجه حرارت مناسب ،چه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش ،نامطلوب است و بايد از آن پيشگيري نمود.
ب رطوبت نسبي  :پيش از طرح هر بخشي دربارهي تأثيرات رطوبت نسبي ،به عنوان يكي از شرايط اساسي نگهداري

موادغذايي و از همه مهمتر ،نقش تغييرات آن در تغييرات مواد غذايي ،بايد خاطر نشان كرد كه رطوبت نسبي و دما دو عامل
وابسته به هم هستند كه تغييرات يكي در ديگري مؤثّر است و البته ،دما باعث بروز تغيير در ميزان رطوبت نسبي خواهد
شد.
همان طور كه ميدانيم در شرايط ثابت ،مقدار رطوبت هواي موجود در يك سردخانه از نظر كمي ثابت است .بنابراين با
كاهش يا افزايش دما در عين ثابت بودن مقدار رطوبت هوا ،رطوبت نسبي تغيير ميكند .به اين معني كه افزايش دما،
رطوبت نسبي هوا را كاهش داده ،كاهش دما منجر به افزايش رطوبت نسبي هوا و حتي رسيدن به نقطهي شبنم ميگردد .
تأثير تغييرات ميزان رطوبت نسبي را ميتوان در دو حالت كاهش و افزايش آن از حدود مشخص بررسي نمود.

در شرايط كاهش رطوبت نسبي محيط ،طبيعي ست كه محصوﻻت ،به منظور به تعادل رسيدن با فضاي سردخانه شروع به از
دست دادن رطوبت ميكنند .بنابراين ،مهمترين مشكلي كه از نظر اقتصادي نيز اهميت فراوان دارد ،كاهش وزن محصوﻻت
است .اين كاهش در محصوﻻتي مثل سبزيهاي برگي ،با ايجاد پژمردگي و پﻼسيدگي محصول را غيرقابل مصرف خواهد
نمود و در محصوﻻت ديگري مثل گوشت ،پنير و …به رغم ضررهاي اقتصادي ،در ظاهر ممكن است تغييرات چنداني را
نشان ندهد .مهمترين راه براي جلوگيري از چنين حالتي ،استفاده از پوششهاي مناسب براي حفظ رطوبت محصوﻻت و
همين طور ،تأمين رطوبت محيط با تزريق رطوبت به محيط سردخانه است .كاهش رطوبت نسبي ،بيشتر در تبخيركنندههاي
با ابعاد كوچك صورت ميگيرد چون تبخيركنندههاي با ابعاد بزرگ ميتوانند اختﻼف دماي كمتري با هواي سردخانه داشته
باشند .بنابراين رطوبت موجود در هوا ،به هنگام عبور آن )به دليل كاهش مﻼيم دما( ،كمتر به صورت قطرات آب درميآيد و
طبيعي ست كه كاهش كمتري در رطوبت نسبي هواي سردخانه ايجاد خواهد گرديد.
بنابراين به طور خﻼصه ميتوان گفت كاهش رطوبت نسبي محيط ،ابتدا منجر به اُفت وزني محصوﻻت و درصورت تداوم،
باعث بروز تغييرات نامطلوب ظاهري مانند خشكي ،پژمردگي و پﻼسيدگي خواهد گرديد.
افزايش رطوبت نسبي در محيط سردخانه كمتر اتفاق مي افتد .در دما و رطوبت نسبي ثابت ،تنفس سلولي محصوﻻت )مها و
سبزيها( باعث مصرف اكسيژن و مواد مغذي از يك سو و توليد آب و دي اكسيدكربن از سوي ديگر ميگردد كه امكان
افزايش رطوبت نسبي را به دنبال خواهد داشت .عامل بسيار مهم در اين باره ،عﻼوه بر كنترل دما ،تهويه ي مناسب و
چرخش هواي سردخانه است كه از تجمع رطوبت در برخي نقاط سردخانه جلوگيري مينمايد  .مهمترين خطر افزايش
رطوبت نسبي ،مرطوب شدن بيش از حد محصوﻻت در سطح و امكان افزايش فعاليت آبي و به دنبال آن رشد
ميكروارگانيسمها بخصوص كپكها ست .عﻼوه بر اين كه باقي ماندن قطرات آب در سطح برخي محصوﻻت ،باعث ايجاد
لكههايي بر روي محصول ميگردد كه از نظر ظاهري نكته اي منفي به حساب خواهد آمد .در اينجا نيز عﻼوه بر كنترل
شرايط ميتوان از بستهبندي هم به عنوان عامل مؤثّر كمكي استفاده نمود.
پ اُفت ولتاژ  :با توجه به وابستگي همهي سيستمهاي اجرا و كنترل سردخانه به جريان برق ،بديهي ست كه افت ولتاژ
عواقب بسيار نامناسبي به همراه دارد .سيستمهاي كنترل پيشرفته ،دردشرايط كاهش يا افزايش ولتاژ ،جريان الكتريسيته را
قطع ميكنند كه حالت قطع و وصل مجدد برق به وجود خواهد آمد .در غير اين صورت ،عوارض ايجاد شده ،شامل كاهش
كارآيي كمپرسورها به عنوان قلب سيستم تبريد و كاهش توان سردخانه در خروج گرما از محيط داخل يا حفظ درجه
حرارت به دنبال آن است كه افزايش دما را به دنبال خواهد داشت .عﻼوه بر اين كه بسياري از دستگاههاي كنترل خودكار
شرايط با نوسانات جريان برق دچار اشكال شده ،امكان دارد به گونهي كنترل نشده و ناخواستهاي عمل كنند .در هر صورت،
عارضهي اصلي كه پيامد اين حالت افت ولتاژ است ،باعث افزايش دماي سردخانه خواهد شد كه عﻼوه بر آسيبرساني
احتمالي به سيستم تبريد به دليل كار مداوم و عدم كارآيي ﻻزم بخصوص در مورد كمپرسورها ،اين افزايش دما ،عوارض
نامطلوبي در افزايش شدت تنفس و يا رشد ميكروارگانيسم ها و … ايجاد ميكند.
ت قطع و وصل برق  :قطع برق هر چند نسبت به نوسانات ولتاژ مشكل بزرگتري ايجاد ميكند اما بﻼفاصله قابل

تشخيص است .قطع برق به معني قطع روند سرمازايي ست .بنابراين بايد شاهد افزايش دما در سردخانه بود .اين افزايش
دما در سردخانههاي زير صفر و باﻻي صفر ،عوارض متفاوتي به دنبال خواهد داشت.
در سردخانههاي باﻻي صفر ،دما از حساسيت بسيار زيادي برخوردار است به نحوي كه گاهي اوقات حتي  ١Cتغيير ،تأثيرات
قابل توجهي بر روي محصول ميگذارد .در مورد ميوهها و سبزيها ،افزايش دما به معني تنفس بيشتر و مصرف مواد مغذي
و توليد آب و  CO2در محيط است ضمن اين كه در زمان كوتاهتري رسيده و از طول عمر نگهداري آنها كاسته ميشود؛
زيرا با تغييري در دما ،شدت تنفس محصوﻻت چندين برابر ميگردد .از ديدگاه آلودگي ميكروبي و رشد انواع بيماري زاها و
عوامل فساد هم افزايش جزيي حرارت باعث فراهم شدن امكان رشد خواهد گرديد؛ حالتي كه در محصوﻻت فسادپذير مثل
گوشت و فراوردههاي مشابه آن ،مشكﻼت جدي به وجود خواهد آورد .قطع برق ،قطع تهويه را هم به دنبال دارد كه خود
اين حالت ،باعث تجمع رطوبت در نقاط خاصي از محل تجمع محصول گرديده ،فعاليت آبي را باﻻ مي برد عاملي كه پيش از
همه چيز ،رشد ميكروارگانيسم ها بخصوص كپكها را فراهم ميآورد.

در سردخانههاي زير صفر ،مشكﻼت ،شكل ديگري به خود ميگيرند .در هنگام قطع برق و افزايش دما ،هر چند بلورهاي يخ
كوچك به ميزان جزيي ذوب شده ،جذب بلورهاي بزرگتر ميگردند يا حتي دو بلور بزرگ در سطح به يكديگر مي چسبند و
تمام اين ها باعث پاره شدن بيشتر ديوارهي سلولي بخصوص در بافتهاي گياهي ميگردد حالتي كه پس از رفع انجماد
محصول باعث چكه كردن مقادير زيادي از آب ميان بافتي و داخل سلولي ميشود و عﻼوه بر كاهش ارزش غذايي ،بافت را
نيز از نظر ظاهري ناخوشايند مي سازد .هنگام وصل مجدد برق ،دما بار ديگر كاهش يافته ،عوارض انجماد و رفع انجماد
مكرر ،تكميل ميگردد .هر چند كه تاكنون دﻻيل علمي قوي براي اين مطلب ارائه نگرديده است اما نظر بر اين است كه
حساسيت محصوﻻت پس از رفع انجماد يا رسيدن به دماي محيط ،بسيار بيشتر شده ،با سرعت بيشتري از نظر ظاهري،
ارزش غذايي و ماندگاري ،قابليتهاي خود را از دست خواهد داد.
بنابراين بديهي ست كه يكي از ملزومات اصلي سردخانههاي صنعتي ،ژنراتورهاي موقت توليدكنندهي برق هستند تا به هنگام
بروز قطع برق ،توانايي حفاظت از محصوﻻت را با تأمين انرژي الكتريكي ﻻزم براي كار كمپرسورها ،داشته باشند و از بروز
خسارات سنگين و جبران ناپذير جلوگيري كنند.
تأثير شرايط انبارها بر روي مواد غذايي

به علل نقص فني انبارها و ناآشنايي مسئوﻻن به روش انبارداري ،هر سال مقدار زيادي مواد غذايي فاسد ميشود و از اين راه
ميلياردها ريال ضرر به اقتصاد كشور وارد ميآيد .عوامل اصلي زيانهاي مذكور عبارتند از حشرات ،موجودات ذره بيني،
جوندگان و پرندگان و وجود رطوبت.
دانهها ،محيط مناسبي براي رشد حشرات و موجودات ذره بيني را فراهم ميكند .حشراتي كه از دانهها تغذيه ميكنند نه
تنها باعث كاهش وزن آنها ميشوند بلكه با پخش فضوﻻت خود ،آلودگي و كاهش ارزش غذايي دانهها را به دنبال دارند .
رشد موجودات ذره بيني نيز باعث ميشود كه كيفيت دانهها نيز تغيير كند و از ارزش غذايي آنها كاسته گردد .فعاليت اين
دو عامل موجب ميگردد كه حرارت دانهها افزايش يابد و اين افزايش گرما ،باعث انتقال رطوبت كپك شدن )به هم چسبيدن
و تخمير شدن( دانهها و يا سبز شدن آنها ميگردد.
موش ها عﻼوه بر آن كه از دانهها تغذيه ميكنند ،آن را به فضوﻻت و ادرار خود مي آﻻيند ،پرندگان هم در انبارهاي باز يا
بدون در و پنجره ،از دانهها تغذيه كرده ،فضوﻻت خود را در ميان دانهها به جا مي گذارند.
نگهداري محصوﻻت مختلف به صورت سرد و منجمد
نگهداري شير و فرآوردههاي آن

مانند ساير مواد ميتوان شير و فرآوردههاي آن را در دماهاي پايين بدون انجماد و يا به حالت منجمد نگهداري كرد.
نگهداري شير و فرآوردههاي آن به روش سرد :

سرد كردن شير ميتواند از دامداريها شروع شود كه براي اين كار اغلب از سه روش زير استفاده ميگردد:
 ( ١استفاده از خنك كننده هاي سطحي
 ( ٢استفاده از تانكرهاي داراي سردكننده
 ( ٣خنك كردن بيدون
استفاده از خنككنندههاي سطحي در محل دامداريها مشكل است .خنك كردن شير در بيدون به وسيلهي آب سرد،
گذاشتن ظروف حاوي شير در آب سرد و پاشيدن آب بر روي آن انجام ميگيرد.
دماي حدود  ٥Cبه عنوان دماي مناسب جهت سرد كردن توصيه ميشود.
به جز شير غليظ شده و يا شير خشك ،براي نگهداري بيشتر فرآوردههاي شير نياز به استفاده از دماهاي پايين به عنوان يك
عامل بسيار مهم ميباشد .همان طور كه گفته شده ،براي تهيهي شير با كيفيت خوب ،سرد كردن سريع آن بﻼفاصله بعد از
خروج از پستان ضروري است.
شير  :بعد از پاستوريزه كردن ،شير را در ظرف يا پاكتهاي ويژه بستهبندي كرده و در سردخانه در دماي  ٠-٢ Cو رطوبت

نسبي  ٨٠-٩٠درصد در حدود  ٣٥روز نگهداري ميكنند .

كره  :در محل نگهداري كره نبايد مواد خوراكي ديگري نگهداري شود و هم چنين بايد از مجاورت كره با فلزّاتي مانند مس
و آهن جلوگيري شود .رطوبت نسبي سردخانه بايستي  ٧٨-٩٢درصد باشد و در ضمن كره در بستهبنديهاي نفوذناپذير در
سردخانه نگهداري شود .
پنير  :در آب نمك و در بستهبنديهاي گوناگون و غيرقابل نفوذ در سردخانه قرار ميدهند .در دماي  ٢ ٢-٥-٣/٥ Cو

رطوبت نسبي ٧٥-٨٠درصد ميتوان آن را به مدت  ٣ ٦ماه نگهداري كرد .كه اين زمان با توجه به رطوبت نسبي ،غلظت
آب نمك و نوع پنير متفاوت است.
ماست  :ماست بايد در ظروف درب بسته ،بستهبندي شود و نگهداري آن در كيسه يا مشْك مناسب نيست .دماي مناسب
براي نگهداري ماست  ٢-٥ Cو زمان نگهداري آن  ٢-١٠روز است.
خامه  :براي نگهداري خامه بايستي توجه نمود كه تازه باشد و در اين صورت آن را در ظروف درب بسته ريخته و در دماي
 ٠-٢Cو رطوبت نسبي  ٨٥درصد به مدت  ٣ ٤روز ميتوان نگهداري كرد .

شير خشك  :اگر در بستهبنديهاي غيرقابل نفوذ به هوا بستهبندي شود ،اغلب به نگهداري در سردخانه نيازي نيست.
شير غليظ شده  :شير غليظ شده بدون قند حتي براي مدت كوتاهي در دماي بيش از  ٢٤Cنبايد نگهداري شود  .در

صورتي كه از ظرف هاي فلزي استفاده گردد ،رطوبت نسبي سردخانه نبايد از ٦٠-٧٠درصد بيشتر شود .
نگهداري شير و فرآورد ههاي آن با روش انجماد :
جهت نگهداري و جلوگيري از فساد شير و فرآوردههاي آن ،ميتوان از روش انجماد نيز استفاده كرد.

شير :شير پاستوريزه و هموژنيزه ،منجمد شده و در دماي  -١٨Cنگهداري ميشود .تغيير ماهيت پروتئينها و جدا شدن
مواد جامد بعد از انجمادزدايي شير منجمد شده قابل توجه ميباشد .
در نگهداري طوﻻني مدت شير در حالت انجماد ،دو مشكل اساسي به وجود ميآيد :تغيير طعم و جدا شدن مواد جامد در
موقع انجمادزدايي .طعم مﻼيم و خوشمزه فرآوردههاي شير مايع در حالت منجمد بهتر از ساير روشهاي نگهداري ميتواند
حفظ شود .طعم و بوي ماندگي و پختگي كه در شيرهاي خشك و غليظ شده به وجود ميآيد در شير منجمد شده به ندرت
اتفاق مي افتد .اما شيرهاي يخ زده مستعد طعم تند ناشي از اكسيده شدن ميباشد .
چندين روش براي جلوگيري از توليد طعم تند وجود دارد :استفاده از اسيد آسكوربيك به عنوان ماده ضداكسيداسيون مفيد
است اما محصول را كامل محافظت نميكند.
حرارت دادن تا باﻻي دماي پاستوريزه كردن ،تند شدن را به تأخير خواهد انداخت اما طعم پخته به وجود ميآورد .گرم
كردن و هموژنيزه كردن شير مايع روش ساده و مؤثر براي جلوگيري از تندشدگي ميباشد .پاستوريزه كردن و هموژنيزه
كردن شير از اقدامات مقدماتي ضروري براي انجماد شير است.
با افزودن مقدار كمي اسيدسيتريك بعد از پاستوريزه و هموژنيزه كردن ميتوان جدا شدن مواد جامد شير منجمد را بعد از
انجمادزدايي كاهش داد.

كره :براي انجماد كره با كيفيت خوب مشكلي وجود ندارد ،كره بدون نمك در  ٠Cيخ مي زند ،اما به كره اغلب نمك زده

ميشود  .چنانچه كره داراي  ٪٢نمك باشد در  -٩Cو چنانچه داراي  ٣/٥درصد نمك باشد در  -١٩/٨Cيخ ميزند .هنگامي
كه كره خنك ميشود ،يخ به تدريج تشكيل ميگردد .نمك به صورت غيرمنجمد باقي ميماند ،تا موقعي كه غلظت آن به
حدي برسد كه متبلور شود.
دماي سردخانه نگهداري كره بايد تا جاي ممكن پايين باشد و در صورتي كه زمان نگهداري چندين ماه است دما نبايد بيش
از  -٢٠Cباشد .براي نگهداري طوﻻني مدت كره )يكسال يا بيشتر( دماي حدود  -٣٠Cتوصيه ميشود .اگر كره براي  ٢تا ٣
هفته نگهداري ميشود ،دماي  ٠-٤Cكافي ميباشد .در  ، ٠Cرطوبت نسبي سردخانه نبايد كمتر از  ٪ ٧٠باشد تا مانع
كاهش وزن به دليل از دست دادن رطوبت گردد و همچنين نبايد از  ٪ ٧٥بيشتر باشد تا امكان رشد قارچ كاهش يابد .در
دماهاي  -١٠Cو كمتر از آن ،رطوبت نسبي اهميت كمتري دارد.

همراه كره نبايد سيب ،مركبات ،سبزي ها ،پنير و يا هر ماده اي كه داراي بوي زياد است نگهداري شود .در طي نگهداري
كره امكان دارد طعم تندي در آن به وجود آيد بنابراين كليه كرههايي كه براي نگهداري درنظر گرفته ميشوند بايستي از
خامه پاستوريزه تهيه گرديده هم چنين اسيديته خامه نبايستي بيشتر از  ٨باشد.
پنير  :از انجماد پنير اغلب پرهيز ميشود زيرا احتمال شكستن فيزيكي جسم و تغييرات ساختمان به علت تشكيل بلورهاي
يخ وجود دارد .نمك اضافه شده به پنير در زمان تهيه و تركيبات محلولي كه در طي رسيدن آن توليد ميشود ،نقطهي
انجماد بيشتر پنيرها را پايين ميآورد .پنيرهاي داراي رطوبت زياد و نرسيده مانند كاتيج كه خيلي فاسدشدني هستند داراي
نقطه ي انجماد  -٢Cميباشند .انجماد پنير با رطوبت زياد باعث شكسته شدن دلمه و تغيير بافت ميشود .جهت انجماد
پنير توصيه ميشود كه سرعت انجماد باﻻ باشد به طوري كه دما از محدودهي  ٢٠-(-٣) Cبه سرعت عبور كند.
خامه  :خامه به منظور استفاده در صنايع غذايي مانند بستني ،منجمد ميشود .رشد باكتريها در خامه در زمان نگهداري

به صورت منجمد متوقف ميشود .اغلب خامهي با كيفيت باﻻ ،ميزان ميكروارگانيسمهاي كم و اسيديتهي پايين را براي
انجماد مناسب ميدانند .مشاهده شده كه خامه با اسيديته ي باﻻ)  ٪ ١٥و باﻻتر( بعد از  ٢تا  ٣ماه غيرقابل قبول شده ،بو و
طعم تند در آن پديدار ميشود.
خامه با كيفيت خوب )بدون مس( ،پاستوريزه شده و تا  ٤٠Cخنك ميشود و سپس بستهبندي ميشوند .ظروف در داخل
سردخانه با جريان هواي سرد قرار ميگيرند تا يخ بزنند .اغلب هواي سرد داراي دماي  -٤٠Cاست و خامهي يخزده را در

دماي  -١٨Cبه مدت  ١٢ماه ميتوان نگهداري كرد.
نگهداري گوشت در سردخانه

دماي داخلي ﻻشه بﻼفاصله پس از كشتار حدود  ٣٨ Cاست كه ﻻزم است گوشت به سرعت سرد شود به صورتي كه در
مدت  ١٠ساعت پس از كشتار دماي عمق گوشت بايد به كمتر از  ١٠Cبرسد .تا از بروز فرايند طبيعي كوتاه شدن ناشي از
سرما جلوگيري كرد  .نگهداري گوشت بايد در دماي پايين صورت گيرد تا مانع از رشد باكتري ها و قارچ هاي عامل فساد
گردد .دماي ﻻزم براي نگهداري گوشت  ٠Cو رطوبت نسبي بين ٨٥-٩٥درصد ميباشد .ميزان باﻻي رطوبت نسبي خطر
رشد ميكروارگانيسم ها را دربر خواهد داشت و ميزان رطوبت نسبي كم باعث كاهش رطوبت و كاهش وزن ﻻشه ميشود .
نگهداري گوشت در هواي حاوي گازكربنيك يا ازن مدت زمان نگهداري را طوﻻنيتر خواهد نمود .افزايش گازكربنيك در
هواي سردخانه مانع رشد ميكروارگانيسم ها ميگردد اما تشكيل متميوگلوبين  ٢را سرعت بخشيده در نتيجه باعث از بين
رفتن رنگ طبيعي گوشت ميگردد .گاز ازن نيز يك ماده اكسيدكننده فعال ميباشد كه با اكسيداسيون چربيها باعث ايجاد
طعم تندي در آنها ميگردد.
عوامل ميكروبي كه در مدت زمان نگهداري سبب بروز ضايعات در گوشت ميگردند از گروه باكتريهاي سرما دوست مانند
سودوموناس ،اسينتوباكتر و موراكسﻼ ميباشند كه در بين آنها آلودگي توسط سود و موناس از درصد باﻻيي برخوردار
ميباشد و به همين سبب به عنوان ميكروارگانيسم مخصوص گوشت شناخته شده است .
نگهداري گوشت منجمد  :به منظور انجماد گوشت بايد مقدار زيادي از گرماي نهان آن توسط دستگاه سرد كننده از

گوشت خارج شود تا آب تبديل به يخ گردد .هرچقدر گوشت داراي ضخامت بيشتري باشد مدت زمان بيشتري طول خواهد
كشيد تا مركز آن منجمد شود .چنانچه انجماد از دو طرف يك توده يا قطعه گوشت به طور يكسان صورت گيرد مركز آن
ديرتر از بقيه قسمت ها منجمد خواهد شد .انجماد گوشت در مقادير زياد در تونل يا سالن انجماد و توسط جريان هواي
سرد صورت ميگيرد و دما بين  -٢٩Cتا  -٤٠Cمتفاوت است .در مورد بعضي از فرآوردهها ،انجماد به وسيله تماس صورت
ميگيرد كه قطعات گوشت با ضخامت يكنواخت در بين صفحات سرد كننده در فريزرهاي چند طبقه قرار ميگيرد و به طور
سريع منجد ميشود.
گوشت را نبايد به سرعت پس از كشتار و قبل از جمود نعشي ،منجمد نمود زيرا در اين صورت در هنگام خروج از انجماد
وارد مرحله جمود شده كه جمود در رفع انجماد ناميده ميشود .بنابراين گوشت را ابتدا در سالن پيش سرد كن با دماي
صفر تا  ٤Cبه مدت  ٢٤ - ٤٨ساعت سرد و سپس وارد تونل انجماد ميشود.

فعاليت باكتريها در دماهاي پايين تر از  -١٨Cمتوقف شده و فساد ميكروبي در گوشتهاي نگهداري شده در اين دما رخ
نميدهد .اگرچه رشد باكتريها متوقف ميگردد ولي وجود آنزيمهاي ميكروبي به ويژه ليپاز بر كيفيت خوراكي گوشت تأثير
ميگذارد .با يخ زدن و نگهداري گوشت يخ زده ،برخي آلودگي هاي انگلي مانند پروتوزواهاي انگلي ،سستودها و نماتدها از
بين ميرود.

نگهداري ماهي و فرآوردههاي دريايي

نسبت به كليه مواد گوشتي ،ماهيان در مقابل تجزيه خود به خودي ،اكسيد شدن ،هيدروليز چربيها و فساد ميكروبي
بيشترين حساسيت را دارا ميباشند .بنابراين بايد عمليات نگهداري در سرما به طور سريع انجام گيرد .فصل ،جاي صيد،
سن ،اندازه و گونه ماهي در كيفيت اين فراورده اثرگذار است.
ميزان فساد در شرايط ثابت بستگي به گونه ماهي دارد .ماندگاري ماهيان بزرگتر يا كم چرب تر در مقايسه با ماهيان كوچك
تر و چرب تر ،بيشتر است.
جمود نعشي در ماهي پس از صيد بروز ميكند PH .به دنبال افزايش اسيد ﻻكتيك كاهش يافته و بسته به گونه ماهي به
 ٥/٥-٦/٨مي رسد  .بيشتر گونه هاي ماهي در دماي  ٠Cيك روزه جمود نعشي افته و سپس به آرامي نرم ميشوند .جمود
نعشي در نگهداري ماهي داراي اهميت زيادي ميباشد .زيرا تجزيه خود به خودي پس از كشت را به تأخير مي اندازد .
بنابراين هر عملي كه جمود نعشي را طوﻻني نمايد مدت زمان نگهداري را افزايش خواهد داد .چنانچه ماهي قبل از مرگ
فعاليت عضﻼني كمي داشته باشد و در هنگام صيد و فرايند بعدي صدمه نديده و داراي آثار كوفتگي و ضربه نباشد ،مرحله
جمود نعشي طوﻻني تر ميگردد .كاهش درجه حرارت نگهداري نيز سبب افزايش اين مرحله خواهد شد .سرد نمودن ماهي
بﻼفاصله پس از صيد توسط يخ يا آب نمك سرد شده انجام ميگيرد.
نگهداري ماهي در سردخانه :ماهي هايي كه براي نگهداري در سردخانه آماده ميشوند بايد از لحاظ مشخصات كيفي
ممتاز باشند و ضايعاتي از قبيل ضربه ،كوفتگي و غيره در آنها مشاهده نگردد .از آنجايي كه بار ميكروبي سرمادوست در
ماهيان صيد شده از آب هاي سرد بيشتر از ماهيان مشابه در آب هاي گرم ميباشد و فساد ماهي در سردخانه ناشي از
پركاري اين گروه از ميكروارگانيسم ها ميباشد ،ماندگاري ماهيان گرم زي در سردخانه بيشتر از ماهيان سردزي ميباشد .
دماي سردخانه براي ماهي تازه بايد بين صفر تا  ٤٠ ٤Cو رطوبت نسبي  ٩٠- ٩٥درصد باشد .سرعت گردش هوا به منظور
كنترل كاهش وزن بايد محدود باشد.
ماهي بايستي در انبارهاي اختصاصي نگهداري شود به طوري كه در انبار غير از ماهي محصول ديگري نگهداري نگردد زيرا
بوي زياد ماهي خيلي سريع روي كاﻻها اثر مي گذارد.
نگهداري ماهي منجمد  :انجماد در مورد ماهي ،داراي اهميت زيادي ميباشد زيرا ماهي به سرعت در حرارت محيط يا در

حالت سرد فاسد ميگردد .بنابراين انجماد ماهي در خود كشتي يا در خشكي صورت ميگيرد .ماهي را با  ٣روش دمنده
هوايي ،تماسي و غوطه وري در ماده سرمازا يخ زده ميكنند .فلور ميكروبي ماهيان از نوع باكتريهاي سرما دوست مانند
انواع سود و موناس ،آلكاليژنس و فﻼو باكتريوم ميباشد .اسپورلكستريديوم بوتولينوم در زمان انجماد و نگهداري زنده باقي
مانده ،احتمال دارد در درجه حرارت  ٣ ٣/٣Cيا باﻻتر رشد كرده و توكسين توليد نمايد .در زمان نگهداري ماهي و
فرآوردههاي آن به حالت منجمد ممكن است تغييرات نامطلوبي در طعم ،بو ،ظاهر و بافت آنها بوجود آيد .اين تغييرات به
دليل از دست دادن آب ماهي ،اكسيد شدن چربي ها و فعاليت آنزيمي در گوشت ماهي ميباشد.
براي نگهداري ماهي در حالت انجماد نكات زير را بايد رعايت نمود:


فقط ماهيان با كيفيت باﻻ را براي انجماد انتخاب نمود.



ماهي را پس از يخ زدن براي محافظت در برابر آسيب فيزيكي ،آلودگي ،اكسيداسيون و تند شدن چربي و از دست
دادن آب به ويژه در فيله و يا استيك ،فرآورده بدون پوست آن را يخ پوشي و بستهبندي كرده و به سردخانه
منتقل گردد.



ماهي منجمد را در دماي  - ١٨ Cو كمتر نگهداري نمود.

نگهداري گوشت مرغ
اغلب مرغ را به دو صورت سرد يا منجمد نگهداري ميكنند .كشتار مرغ بايد در شرايط بهداشتي انجام گيرد و پس از
خيساندن ،پركني مكانيكي و تخليه مجاري گوارشي مرغ ،آن را به سرعت سرد نمود .اين كار را با بهره گيري از آب سرد به
صورت مه پاشي و فرو بردن و يا با كاربرد هواي سرد انجام ميشود .جمود نعشي مرغ با توجه به  PHنهايي  ٥/٩-٦/٤آن و
دماي  ٤Cبه مدت  ٢-٤ساعت به درازا ميكشد .اهميت كنترل جمود نعشي و بروز كند آن به خاطر جلوگيري از پارگي
ماهيچه ها به ويژه ماهيچه ران و جدا شدن آن از استخوان و ظاهر خوب مرغ در بستهبندي شفاف ميباشد.
نگهداري مرغ در سردخانه :

نوع تغذيه ،نظافت و پاكيزگي مراحل كار و همچنين روشهاي فرآوري و سرد كردن در طول عمر نگهداري مؤثر ميباشند .
تغذيه حاوي درصد زياد اسيدهاي چرب غيراشباع منجر به توليد گوشت طيور با درجه باﻻي چربي غيراشباع ميگردد كه
نسبت به تند شدن نسبت به مرغ كم چرب حساس تر هستند .بستهبندي نقش مهمي در حفظ كيفيت گوشت طيور در
زمان نگهداري به صورت سرد يا منجمد را دارا ميباشد .پوششي از جنس عايق رطوبت ،مانع از خروج آب ميگردد .
نگهداري گوشت ﻻشه ماكيان در شرايط سرد بايد به صورت تخليه شده انجام گيرد و در دماي صفر تا  ٤Cو رطوبت نسبي
 ٩٠- ٩٥درصد ميباشد .
نگهداري مرغ منجمد :

مرغ سالم كشتار شده و با آب سرد خنك شده را به صورت درسته ،قطعه بندي شده با بستهبندي پﻼستيكي و با بهرهگيري
ازماده سرمازا به روش غوطه وري به سرعت يخ زده ميكنند ،در اين شرايط مرغ كه به سرعت منجمد شده است خوشنما و
سفيد گشته و خطر اكسيداسيون چربي آن از بين مي رود .تركيب جيره خوراكي به ويژه در ماه آخر در ماندگاري فرآورده
يخ زده مؤثر است .مرغ كم چرب يخ زده داراي ماندگاري بيشتري نسبت به پرچرب ميباشد.
عمر نگهداري مرغ منجمد به عوامل زيادي بستگي دارد كه از همه مهم تر درجه سرماي منجمد كننده ،نوع بستهبندي،
عمليات آماده سازي قبل از انجماد و نوع محصول ميباشد .دماي نگهداري بايستي پايين از  -١٨Cو رطوبت نسبي ٩٥
درصد باشد تا خشكي سطح محصول كاهش يابد .در طول نگهداري ممكن است به علت از دست دادن آب ،گوشت پرندگان
خشك شده و درنتيجه وضعيتي كه سوختگي انجماد ناميده ميشود مشاهده گردد كه اين مشكل را با تنظيم ميزان رطوبت،
تنظيم دماي نگهداري و از طريق بستهبندي مناسب ميتوان برطرف نمود .در هنگامي كه پرنده جوان منجمد ميشود رنگ
تيرهاي در استخوانهاي ران و بال ظاهر ميگردد كه اين تغيير رنگ استخوان و گوشت ناشي ازخروج رنگدانه هم از مغز
استخوان است كه در زمان انجماد يا رفع انجماد از طريق استخوانهايي كه رشدشان كامل نشده به بيرون تراوش ميكند .
اين حالت از لحاظ خوراكي زيان آور نميباشد و روي كيفيت خوراكي محصول تأثيري ندارد.
نگهداري تخم مرغ

رايجترين روش براي نگهداري تخم مرغ استفاده از دماهاي پايين از جمله سرما براي تخم مرغ با پوسته و انجماد براي
محتويات داخل تخم مرغ ميباشد .استفاده از روغن ،نگهداري در شرايط گازي يا كاربرد نگهدارندههاي شيميايي ممكن است
با نگهداري به روش سرد همراه گردد.
نگهداري تخم مرغ با روش سرد  :تخم مرغ بايد سالم ،تميز و بدون ترك خوردگي بوده و شسته نشده باشد .همچنين

شرايط نگهداري آن در سردخانه با ساير فرآوردهها متفاوت است و چون خيلي حساس ميباشد در مورد نگهداري آن بايد به
نكات زير توجه داشت:




تخم مرغ رانبايد خيلي سريع و ناگهاني سرد و همچنين گرم نمود و اين كار بايستي به تدريج انجام شود.
تخم مرغ را ابتدا به مدت  ٢٤ساعت در دماي  +٤Cدر سردخانه نگهداري و سپس دما را به +٢Cميرسانند ،سپس
 ٢٤ساعت ديگر نگهداري مي نمايند و بعد در دماي  ٠/٥Cتا  ١قرار ميدهند.
هنگام خارج كردن از سردخانه نيز بايد دما به تدريج افزايش داده شود كه ابتدا مدت  ٢٤ساعت در دماي ٧Cتا ١٠
قرار داده ،سپس آنها را خارج مينمايند .

اختﻼف دماي پوست تخم مرغ هنگام خروج از سردخانه با محيط خارج بايد به اندازهاي باشد كه روي پوست آن قطرههاي
آب توليد نشود.
به منظور نگهداري تخم مرغ براي مدت طوﻻني بايستي تا حد امكان در دمايي درست باﻻي نقطه ي انجماد آن )(-١/٧C
نگهداري شود .براي نگهداري كوتاه مدت ميتوان از دماهاي باﻻتر تا بيشينهي ) (١٥/٥Cاستفاده نمود .كنترل رطوبت نسبي
محيط نگهداري ضروري است زيرا رطوبت نسبي كم سبب كاهش وزن تخم مرغ به علت تبخير رطوبت ميگردد .حتي در
مورد تخم مرغ با پوشش چرب ،براي نگهداري طوﻻني مدت نبايستي رطوبت نسبي كمتر از  ٧٠تا  ٨٠درصد باشد .رطوبت
نسبي خيلي باﻻ نيز سبب رشد كپكها شده كه از طريق منافذ پوست به داخل تخم مرغ نفوذ كرده ،سبب آلودگي آن
ميگردد.
تخم مرغ بايستي تا جايي كه عملي ميباشد به سرعت بعد از توليد سرد شده و در دما و رطوبت نسبي كه بستگي به مدت
زمان پيش بيني شده دارد نگهداري شود .دراثر كاهش رطوبت نسبي به كمتر از  ٩٩/٦درصد ،تخم مرغ با سرعت بيش تر
رطوبت و وزن خود را از دست خواهد داد و اتاق هوايي آن بزرگتر خواهد شد.
رطوبت نسبي زياد احتمال فساد ميكروبي تخم مرغ را افزايش مي دهد .دماي باﻻتر از  -١/٦٧Cنفوذ ميكروارگانيسم به
داخل آن و رشد در آن جا را سرعت ميبخشد و تغييرات شيميايي و فيزيكي مثل نازك شدن سفيده و شل شدن و نرمي
غشاء زرده وسيع تر خواهد بود.
به منظور نگهداري تجاري به مدت  ٦ماه يا بيشتر ،دماي بين  -٠/٥٥-(-١/٧)Cو رطوبت نسبي  ٧٠تا  ٨٠درصد توصيه شده
است  .تهويهي هواي سالن نگهداري براي حفظ رطوبت نسبي اطراف تخم مرغ اهميت دارد و همچنين ثابت نگه داشتن دما
به منظور جلوگيري از تراكم رطوبت در روي پوست تخم مرغ ضروري است .تخم مرغ را براي سرد كردن )نگهداري به روش
سرد( در زمان فراواني ،جمع آوري و ذخيره كرده و در زمان كمبود عرضه مي دارند .كاربرد روشهاي ويژه ميتواند كيفيت
نگهداري كاﻻ را در سردخانه بهبود بخشد  .پوشانيدن پوسته خارجي با روغن هاي معدني بدون رنگ و بو يك روش رايج
براي حفظ رطوبت ،كند كردن خشكي و نفوذ هوا ،حفظ گاز كربنيك و تأخير در تغييرات فيزيكي و شيميايي محصول به
شمار ميآيد.
تخم مرغ نسبت به جذب بو حساس بوده ،به آساني بوهاي مختلف را جذب ميكند ،بنابراين موادي مانند پياز ،سير ،نارنج و
پرتقال و مانند آنها نبايستي در نزديكي تخم مرغ قرار گيرند .همچنين جريان هوا ﻻزم و ضروري است و هنگام بستهبندي
فقط بايستي در ته جعبه كاغذي قرار داد و ديوارهاي كنار بستهبندي بايد سوراخهايي داشته باشد كه جريان هوا به خوبي
در ﻻبه ﻻي تخم مرغ ها برقرار باشد.
نگهداري تخم مرغ با روش انجماد :

مانند ساير غذاهاي مفيد ،كيفيت تخم مرغ منجمد شده ،هيچ وقت بهتر از كيفيت آن پيش از انجماد نميباشد .از جنبهي
تجاري ،تخم مرغ با پوسته منجمد نميگردد .فرآوردههاي تخم مرغ منجمد شامل زرده و سفيده كامل ،زرده ،سفيده ،زرده و
سفيده مخلوط شده به نسبت دلخواه بوده و به هركدام از اين ها يك يا چند ماده افزودني مانند نمك ،شكر ،شربت ذرت يا
گليسرول اضافه ميكنند.

مادهي اوليه  :بايستي از تخم مرغ تازه و با كيفيت خوب ،سالم و تميز استفاده كرد و تخم مرغ ها بايد دست چين شوند .

ابتدا به وسيلهي آزمايش ﻻمپ الكتريكي تخم مرغها انتخاب و به طور مكانيكي شستوشو شده و با آب حاوي ٢٠٠ Ppm
تا  ٥٠٠كلر آب كشي گرديده و سپس توسط ماشين اتوماتيك شكسته ميشوند .براي حفظ كيفيت محصول در طي
نگهداري و در طول كار بعدي ،شكستن تخم مرغ ها بايد در دماي  ٣ ٣-٥Cانجام شود .محتويات تخم مرغهاي شكسته شده
در داخل ظرف بازرسي ميشوند و در صورتي كه معايبي مانند لكههاي خون ،رنگ يا بوي غيرطبيعي مشاهده گردد بايد از
ريختن و اختﻼط آن جلوگيري شود .زرده يا تخم مرغ كامل منجمد شده ،بعد از رفع انجماد به مقدار زيادي چسبناك
ميگردد و گاهي اوقات ميتواند شبيه صمغ با ذرات ناصاف شود .از اين پديده ميتوان تا حدودي به وسيلهي افزودن نمك،
شكر ،شربت ذرت يا گليسرين جلوگيري كرد.

تخممرغها اغلب پيش از انجماد ،پاستوريزه ميشوند تا ميكروارگانيسم ها به ويژه سالمونﻼ از بين بروند .چنانچه تخم مرغ را
در دماي پايين تر از  ٦٤Cپاستوريزه كنند براي اطمينان از درستي كار ،ميتوان از آزمايش آلفاآميﻼز استفاده نمود كه در
صورت از بين رفتن آن ميتوان به درستي پاستوريزاسيون پي برد.
بستهبندي  :فرآوردههاي تخم مرغ اغلب در ظروف پﻼستيكي يا فلزي  ١٠ - ١٥كيلوگرمي بستهبندي ميشوند كه اين نوع
بستهبندي در مقدار كم تر وزني نيز قابل انجام است.

انجماد  :فرآوردههاي تخم مرغ اغلب در منجمد كنندههايي با جريان هواي سرد با دماي  -٤٠Cمنجمد ميشوند .مدت

زمان انجماد بستگي به نوع و ا بعاد ظروف ،دماي منجمد كننده و سرعت جريان هوا در اطراف ظرف دارد .زمان انجماد بين
 ١٦ - ٦٠ساعت ميباشد .انجماد خيلي سريع نيز ممكن است انجام گيرد كه در اين صورت بايستي از بلند شدن سرپوش
قوطي به علت انبساط خيلي سريع مركز مايع جلوگيري گردد .زرده نمك زده نبايستي در پايين تر از  -٢٣Cمنجمد يا
نگهداري شود تا ژلهاي شدن آن كاهش يابد  .فرآوردههاي تخم مرغ منجمد شده را در  -١٨-(-٢٠)Cنگهداري ميكنند .در
دماي  -١٨Cزمان نگهداري بيش از  ٢سال ميباشد.
نگهداري سيب زميني

ظرفيت توليد و نگهداري سيب زميني در كشور ما زياد است و هرساله مقدار زيادي از اين ماده به علت شرايط نادرست
نگهداري نابود ميشود زيرا واكنش اين ماده در برابر سرما و گرما نسبت به ساير سبزيها متفاوت است .در دماي پايين
مقداري از نشاسته سيب زميني به قندهاي ساده و شيرين تبديل ميشود هرچند در همين شرايط ميزان تنفس كند شده و
سيب زميني جوانه نميزند .از طرف ديگر با باﻻ رفتن دما تنفس تشديد شده و مقدار قندهاي ساده كم ميشود .نگهداري
طوﻻني مدت هم كم كم موجب شيرين شدن سيب زميني ميشود.
دماي بهينه براي نگهداري سيب زميني جهت توليد فرآوردههاي گوناگون يكسان نيست .براي نمونه براي آب پز كردن و
توليد پوره سيب زميني چيپس و سرخ كردن به ترتيب  ٤تا  ٧ ، ٧تا  ١٢و  ٥تا  ٨Cمناسب است .بديهي است پيش از
وارد كردن سيب زميني در انبارهاي مربوطه ﻻزم است ابتدا گرماي مزرعه از آن خارج شده باشد و خاك همراه سيب زميني
هم از آن جدا شده باشد.
طي زمان برداشت سيب زميني به منظور نگهداري در سردخانه ﻻزم است از آسيب ديدگي بافت آن جلوگيري شود و
آسيبهاي وارد ترميم گردد براي ترميم بافتهاي آسيبديده ميتوان بهر مورد نظر را به مدت دو هفته در دماي  ١٠تا ١٥C
و رطوبت نسبي  ٩٠تا  ٪ ٩٥قرار داد .چنانچه در اين حالت لكههاي زرد روي آن ظاهر شود ﻻزم است دما به حدود ٥C
برسد .
در صورت افزايش مقدار قند سيب زميني طي زمان نگهداري با باﻻ بردن دما و رساندن آن به حدود  ٢٠ Cو نگهداري بار در
اين شرايط به مدت يك هفته ميتوان اين مشكل را حل كرد .
اگر دماي سيب زميني به كم تر از  -٣Cبرسد يخزده و تغييرات سويي در آن بوجود ميآيد ،به اين ترتيب كه رنگ آن كدر و
سياه شده و بافت آن سفت ميگردد.
پديدهي ديگري كه طي زمان نگهداري بهرهاي سيب زميني اتفاق ميافتد جوانه زدن آن در دماي -٤Cاست .براي
جلوگيري از جوانه زدن سيب زميني ميتوان حدود دو هفته پيش از برداشت مقداري  Maleic hydrazideروي برگ
هاي آن پاشيد و يا در آب شست و شوي سيب زميني مقداري حدود يك كيلوگرم به ازاي  ٨تن Isopropyl - N -
 chlorophenyl carbamateيك درصد اضافه كرد و يا آن را به صورت گرد روي سيب زميني پاشيد .از
تتراكلرونيتروبنزن هم استفاده ميشود.Tetrachloronitrobenzene .
باﻻ رفتن گازكربنيك درهواي محل نگهداري و رسيدن آن به حد  ٪ ١٠موجب تشديد جوانه زدن و در صورت رسيدن
گازكربنيك به  ٪ ٢٠موجب تأخير در جوانه زدن ميشود و رسيدن مقدار گاز دي اكسيد كربن به  ٪٤موجب مرگ بافتي
سيب زميني ميشود.
در ضمن بهتر است دماي نگهداري سيب زميني هنگام برداشت حدود  ١٥Cبوده و بعد از خارج شدن از خاك در معرض
هواي خشك قرار گيرد تا كمي خشك شده و كمتر در برابر نور قرار گيرد و هواي محل نگهداري تهويه گردد.

نگهداري پياز
گونههايي از پياز كه ديررس و داراي رطوبت كمتري باشند براي نگهداري طوﻻني مدت مناسبتر هستند پيش از نگهداري
ﻻزم است پيازهاي ناسالم از مجموعه جدا شوند .جعبهها و كيسهها جابهجايي بايد داراي منفذ باشند تا هواي بين توده
تهويه شود.
دماي نزديك صفر  ٠Cتا حدود  - ٣Cو رطوبت نسبي  ٦٥تا  ٧٠درصد و مكان تاريك براي نگهداري پياز مناسبتر است .
هنگام خارج نمودن پياز ازسردخانه نبايد بار بﻼفاصله در دماي باﻻ قرار گيرد زيرا موجب آسيبهاي فيزيكي ميشود اما اگر
اين كار به تدريج انجام گيرد اين مشكل بوجود نميآيد.
دراثر شرايط نامطلوب نگهداري پياز جوانه زده و منابع غذايي موجود در آن كاهش مييابد .باﻻ رفتن گازكربنيك در فضاي
نگهداري هم موجب زرد شدن يا مايل به قهوهاي شدن و گاه حتي مايل به سياه رنگ شدن پياز ميشود.
طي زمان نگهداري پياز دراثر باﻻ بودن رطوبت امكان كپك زدگي آن دراثر گونههاي قارچ  Botrytisو آسپرژيلوس وجود
دارد پديده ديگر جوانه زدن پياز است كه براي جلوگيري از آن ميتوان ريشه هاي آن را سوزانده و يا از تماس آنها با سطح
زمين جلوگيري شود.
نگهداري سيب درختي

سيب يكي از مهمترين ميوههاي كشور ما است و هر سال مقدار زيادي از آن در انبارها نگهداري ميشود .گونههايي براي
نگهداري در سردخانه مناسب هستند كه دير رس باشند اما به طور كامل رسيده نباشند و اندازه آنها در حد متوسط باشد.
پس از برداشت سيب از باغها ﻻزم است هرچه زودتر نسبت به سردكردن آنها تا حدودي اقدام شود .رطوبت نسبي هوا
حدود  ٪ ٨٥تا  ٪ ٩٠و دماي  ٥Cتا  ١Cبراي گونههاي مختلف مناسب است.
ثابت ماندن دما و رطوبت نسبي طي زمان نگهداري اهميت زيادي دارد وگرنه آسيبهاي فيزيكي و كاهش وزن و پﻼسيدگي
اتفاق ميافتد و اگر رطوبت نسبي باﻻ برود و تعريق صورت گيرد امكان كپك زدگي ميوه وجود دارد در چنين مواردي براي
باﻻ بردن رطوبت نسبي هواي محل نگهداري تا بيش از  ٩٠درصد ميتوان از ازن به ميزان  ٢ PPmاستفاده نمود .
در صورت استفاده از انبارهاي اتمسفر كنترل شده هواي داراي  ٪٢اكسيژن و  ٪ ١٠گازكربنيك مناسب است براي يكنواخت
شدن هوا برقراري نوعي جريان مصنوعي ﻻزم است .از مهمترين عوارض نگهداري سيب در سردخانه پژمردگي دراثر خشكي
هوا و پوسيدگي مربوط به حملهي قارچها است.
نگهداري انگور در سردخانه

انگور به ويژه ساقهي آن نسبت به خشكي هوا حساس است به همين جهت ﻻزم است زماني برداشت شود كه هوا سرد باشد،
و هنگام برداشت بايستي خوشههايي كه تمام حبههاي آن رسيده و سالم است با كارد يا قيچي باغباني بريده شده و از
خيس شدن آنها جلوگيري شود.
ﻻزم به يادآوري است كه انگور ميوه اي غيركﻼيماكتريك است .بنابراين ﻻزم است برداشت از زماني صورت گيرد كه به
تكامل رسيده باشد ،همزمان بايد توجه داشت كه رسيدگي بيش از حد موجب كاهش زمان قابليت نگهداري آن ميشود .
بنابراين زمان برداشت بايد به دقت تعيين گردد .بﻼفاصله پس از برداشت انگور بايد آن را تا دماي حدود  +٤Cسرد كرده و
بستههاي انگور سرد شده را وارد سردخانه اصلي نموده در دماي  +١Cرطوبت نسبي  ٩٠تا  ٪ ٩٥نگهداري شود .
طي زمان نگهداري بار انگور در سردخانه عوارض گوناگوني آن را تهديد ميكند كه مهمترين آنها عبارتند از ترك خوردگي،
تغيير رنگ به صورت قهوهاي و رشد كپكها .براي پيشگيري از پوسيدگي حاصل از كپكها ميتوان از گاز  SO2استفاده
نمود و براي كارآيي اين گاز هنگام گازدهي بهرانگور بايستي چيدمان بستهها به گونهاي باشد كه جريان هوا در داخل توده
انگور انجام گيرد .مقدار  SO2ﻻزم به نسبت  ٪١حجم سالن خالي به مدت حدود  ٢٠دقيقه و پس از آن به نسبت يك
چهارم درصد حجم سالن خالي به مدت  ٣٠دقيقه و سپس جايگزين كردن گاز با هواي سالم است حد معمول گاز SO2
حدود  ٣٠گرم به ازاي هر مترمكعب هوا است.

نگهداري موز
مـوز از ميـوههـاي كﻼيماكتريـك اسـت و مـوز رسـيده نسـبت بـه تغييـرات شـرايط نگهـداري و جـا بـه جـايي
حسـاس اسـت و ميـوه رسـيده دچـار تـرك خـوردگي مـيشـود .بنـابر ايـن در عمـل ﻻزم اسـت مـوز را بـه
صــورت كمــي نــارس برداشــت كــرده در دمــاي ١٢ C-١٠و رطوبــت نســبي  ٪ ٨٥نگهــداري نمــود و بــراي
جلـوگيري از بـاﻻ رفـتن بـيش از حـد CO2 و اتـيلن عمـل تهويـه بايـد هـر روز بـه ميـزان حـدود  ٣٠تـا
 ٪٤٠حجـم هـوا تهويـه گـردد بهتـرين راه بـراي نگهـداري مـوز اسـتفاده از انبارهـاي اتمسـفر كنتـرل شـده
است.
طي زمان نگهداري موز در سردخانه ترك خوردگي پوسته ،تغيير رنگ پوسته ،ايجاد لكههاي قهوهاي رنگ روي پوسته ممكن
است اتفاق افتد كه در بروز آن تغييرات نامطلوب ،تركيبات هواي محل نگهداري و آسيب ديدگي فيزيكي و مكانيكي بافت
آن مؤثر ميباشند.
نگهداري مركبات

مركبات از گروه ميوههاي غيركﻼيماكتريك هستند و پس از چيده شدن از درخت شيريني آنها تغيير نميكند بنابراين
هنگام برداشت بايد از كيفيت خوراكي ﻻزم برخوردار باشند .پس از برداشت ميوه تا زمان مصرف بايد از وارد شدن آسيب به
آنها جلوگيري شود زيرا كپكها از محل آسيبديدگي وارد بافت شده و موجبات فساد ميوه را فراهم ميكنند و از طرفي با
وارد شدن آسيب ها آنزيمهاي طبيعي آزاد شده و فعاليت خود را آغاز ميكنند.
پيش از وارد كردن مركبات به انبار سردخانه ﻻزم است دماي آن در هواي سرد يا به كمك آب كاهش يابد و به دماي مورد
نظر براي نگهداري برسد.
براي جلوگيري از كپك زدگي از نوعي ماده ضد كپك مانند محلول ٠/١درصد سديم ارتوفنيل ،استفاده ميشود .هنگام
نگهداري مركبات در سردخانه امكان كپكزدگي آنها با پني سيليوم ايتاليكوم و ساير كپكها وجود دارد .از طرفي امكان
قهوهاي شدن آن دراثر سرما وجود دارد و همچنين دراثر نوعي اسانس ترشح شده به وسيله ي پوست ميوه لكههاي قهوهاي
در آن ايجاد ميشود.
نگهداري محصوﻻت مختلف در كنار هم و تأثيرات متقابل آنها
نگهداري محصوﻻت مختلف در كنار يكديگر در سردخانهها ،از جنبههاي مختلف ،قابل ارزيابي ست .يكي از اين جنبهها،
طبقهبندي موادغذايي به گروه هاي خام و فرايند شده است به اين معني كه سردخانههاي مورد استفاده براي نگهداري مواد
غذايي خام و فرايند نشده ،از سردخانههايي كه براي نگهداري فرآوردههاي فرايند شده مورد استفاده قرار ميگيرند ،مجزا
هستند .دليل اين امر ،احتمال انتقال انواع آلودگيهاي ميكروبي ست كه در مواد خام و به دنبال آن در محيط نگهداري مواد
خام ،وجود دارد و حتي ميتواند شامل انواع بيماريزا )به عنوان مثال در گوشت( باشد و تماس آنها با مواد غذايي فرايند
شده كه ممكن است تا هنگام مصرف تحت فرايندهاي سالم سازي قرار نگيرند ،آلودگي را به راحتي منتقل كرده ،موجب
ابتﻼي مصرف كننده به بيماري خواهد گرديد .اين مسأله ،هنگامي حادتر ميشود كه يك مادهي غذايي خام با احتمال
حضور عوامل بيماريزا به طور مستقيم يا غيرمستقيم ،آلودگي خود را به مادهي غذايي خام ديگري منتقل سازد كه به طور
طبيعي حامل عوامل بيماريزا نيست و ممكن است به همان صورت فرايند نشده مصرف گردد مثل انتقال ميكروبهاي
بيماريزا از گوشت يا محيط نگهداري آن در سردخانه به ميوهها و سبزيهايي كه به طور همزمان و يا پس از تخليهي
سردخانه ،در آن محيط نگهداري ميگردند.
مسأله ديگر ،انتقال بو از محصولي به محصول ديگر در شرايط نگهداري هم زمان است كه اين انتقال به صورت غيرمستقيم
از طريق سطوح داخلي سردخانه نيز امكان پذير است .مثل انتقال بوي ميوه به گوشت و … در چنين شرايطي ،به رغم سالم
بودن محصول ،به دليل داشتن بوي غيرطبيعي ،مصرف ناشدني ست و از چرخه ي مصرف حذف ميگردد.
مسأله بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت توليد گاز اتيلن به وسيلهي برخي ميوهها و تأثيرات آن بر روي تشديد
واكنش تنفس بر روي خود اين محصوﻻت و يا ميوهها و سبزيهاي حساس نسبت به گاز اتيلن است .

نگهداري ميوهجات و سبزيجات در انبارهاي اتمسفر كنترل شده
سال  ١٩٢٨در انگلستان تحقيقات و مطالعات مقدماتي در مورد نگهداري سبزيجات و ميوهجات و تنظيم زمان رسيدن آنها
در انبارهاي كنترل شده شروع شد اما در سال  ١٩٤٢با آغاز جنگ جهاني دوم اين مطالعات متوقف گرديد تا اين كه در
سال  ١٩٤٨دوباره پيگيري در اين مورد آغاز گرديد.
رسيدن ميوه جات در انبارهاي ) (c - aبه اين قرار است كه در اثر فعل و انفعاﻻت متابوليك آنها و ايجاد اتيلن رنگ
كلروفيل سبز )سبزينه( تغيير كرده و زرد رنگ ميشود البته اين عمل در مدت زمان معيني صورت ميگيرد.
بنابراين وقتي كه ﻻزم شد عمل رسيدن ميوه كه با تغيير رنگ آن همراه است ديرتر و يا زودتر از موعد مقرر انجام شود گاز
اتيلن حاصله از تنفس محصول را با استفاده از روشهايي كه شرح داده شده از فضاي انبار خارج و يا مقداري گاز اتيلن به
هواي انبار اضافه مي نمايند.
نگهداري سبزيجات و ميوه جات در انبارهاي ) (c - aبه دﻻيل زير داراي اهميت ميباشد :
اگر محصول به طور طبيعي و كامل رسيده باشد فعل و انفعاﻻت آنزيماتيك سبب كاهش استحكام و قوام آن ميگردد و اين
امر سبب ميشود كه عوامل مكانيكي به آساني بتواند بافت محصول را پاره نموده و در نتيجه آن را فاسد نمايد .همچنين با
نگهداري ميوه به اين روش ميتوان به تعديل عرضه و تقاضا در بازار كمك نمود.

