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چکیده 

ــه معنــاي عملیــات شستشــو، درجــه بنــدي، پوســـ گیــري، بـُـرش و جلوگیــري از قهــوه اي شــدن  فــرآوري حداقـــ ب

ـــ مــی شــود. ازآنجاکــه  ــا انجــام بســته بندی مناســب، تکمی به منظــور حفــظ تازگــي ســبزی ها و میوه هــا اســـ کــه اغلــب ب

ــاده  ــده و آم ــورده، بسته بندی ش ــرش خ ــازه، ب ــیب زمینی ت ــد س ـــ، تولی ــاال اس ــیار ب ــور بس ــیب زمینی در کش ــات س ضایع

مصــرف، راهــی بــرای کاهــش ضایعــات آن معرفــی مــی شــود؛ لــذا باهــدف کاهــش ضایعــات و تولیــد ســیب زمینی تــازه و 

ــا آب ســالم و تمیــز قابـــ شــرب شستشــو  آمــاده مصــرف  باکیفیـــ مطلــوب، ابتــدا ســیب زمینی هــا پوســـ گیــری شــده، ب

داده مي شــوند . ســپس بــا اســتفاده از محلــول گاز ازن در آب، ضدعفونــی مــی شــود. به منظــور ممانعـــ از قهــوه ای 

ـ گیری شــده بــه مــدت 3 دقیقــه در محلــول 1 درصــد حــاوی مقادیــر مســاوی ال سیســتئیـ، اســید  شــدن، ســیب زمینی پوســ

اســکوربیـ )ویتامیـــ ث( و اســید اســتیـ غوطــه ور و ســپس از نــم گیــری، در بســته های پالســتیکی از جنــس پلــی آمیــد– 

ــه ضخامـــ 80 میکــرون، در شــرایط خــالء بســته بندی و در دمــاي 4 درجــه ســانتیگراد نگهــداري مي شــوند .  ـــ ب ــی اتیل پل

ـــ نگهــداری هســتند. ــا 2 هفتــه قاب ــوده و ت ــه ایـــ روش دارای کیفیـــ مناســب ب ســیب زمینی هــای نگهــداری شــده ب

واژگان کلیدي: بسته بندی سیب زمینی، سیب زمینی، سیب زمینی تازه آماده مصرف، قهوه ای شدن آنزیمی.
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نکتــه مشــترک در اســتفاده از ســیب زمینی، پوســتگیری 
ــه  ــه ب ــا توج ــروزه ب ــر ام ــوی دیگ ــت. از س ــرش اس و ب
ــراد  ــداد اف ــش تع ــی و افزای ــی، اجتماع ــرات فرهنگ تغیی
ــاده رو  ــاده و نیمــه آم ــی آم ــواد غذای شــاغل، مصــرف م
بــه افزایــش اســت. عرضــه ســیب زمینی در دنیــا به صــورت 
کامــل، بــرش خــورده، خال شــده، پختــه، طعــم دار و ... در 
بســته بنــدی هــای متنــوع صــورت می گیــرد )شــکل 1(.

الزم بــه ذکــر اســت کــه دانــش فنــی تولیــد 
ــران  ــون در ای ــرف، تاکن ــاده مص ــازه آم ــیب زمینی ت س
ارائــه نگردیــده اســت. در ایــران ســیب زمینی تنهــا 
ــازار وجــود دارد. ــاده در ب به صــورت منجمــد و نیمــه آم

مقدمه 

ــدود 4/8  ــور ح ــیب زمینی در کش ــد س ــزان تولی می
میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت )بی نــام، 1395(. 
ــوار  ــی خان ــبد غذای ــی در س ــگاه مهم ــیب زمینی جای س
ــه  ــت ک ــدی اس ــی مفی ــات غذای ــار از ترکیب دارد و سرش
ــت کشــور دارد.  ــاء ســامت جمعی نقــش مهمــی در ارتق
ایــن محصــول منبــع مهــم کربوهیــدرات، پروتئیــن و مواد 
معدنــی اســت کــه قیمــت مناســبی دارد و به راحتــی در 
منــزل، محــل کار و مســافرت قابل مصــرف اســت. بســته 
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــی ب ــای ایران ــه خانواره ــه ذائق ب
ســرخ کرده، آب پــز، کبابــی و ... مصــرف مــی شــود. 
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 مقدمه

زميني جایگاه سيب .(1931نام، )بي ميليون تن برآورد شده است 8/4زميني در كشور حدود ميزان توليد سيب

كه نقش مهمي در ارتقاء سلامت جمعيت  استمفيدی غذایي سرشار از تركيبات و  خانوار دارد غذایيمهمي در سبد 

ر د يراحتبهو  قيمت مناسبي داردكه  مواد معدني است و ، پروتئيناین محصول منبع مهم كربوهيدرات. كشور دارد

ز، ، آب پكردهسرخمختلف های شکلاست. بسته به ذائقه خانوارهای ایراني به  مصرفقابلمنزل، محل كار و مسافرت 

 گيری و برش است. از سوی دیگر امروزه باپوست ،زمينيشود. نکته مشترک در استفاده از سيبكبابي و ... مصرف مي

توجه به تغييرات فرهنگي، اجتماعي و افزایش تعداد افراد شاغل، مصرف مواد غذایي آماده و نيمه آماده رو به افزایش 

ع های متنوبندیدار و ... در بستهكامل، برش خورده، خلال شده، پخته، طعم صورتبهزميني در دنيا سيبعرضه  است.

 .(1)شکل  گيردصورت مي
 

                
 -ب                                                                              -الف

              
 -د                                                                               -ج

 نامنظم شدهدادهبرش  -ب ینیزمبیسخلال  -الف ینیزمبیسانواع محصولات تازه و آماده مصرف  -1شکل 
 رنده شده  ینیزمبیس -کامل    د ینیزمبیس -ج
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 مقدمه

زميني جایگاه سيب .(1931نام، )بي ميليون تن برآورد شده است 8/4زميني در كشور حدود ميزان توليد سيب

كه نقش مهمي در ارتقاء سلامت جمعيت  استمفيدی غذایي سرشار از تركيبات و  خانوار دارد غذایيمهمي در سبد 

ر د يراحتبهو  قيمت مناسبي داردكه  مواد معدني است و ، پروتئيناین محصول منبع مهم كربوهيدرات. كشور دارد

ز، ، آب پكردهسرخمختلف های شکلاست. بسته به ذائقه خانوارهای ایراني به  مصرفقابلمنزل، محل كار و مسافرت 

 گيری و برش است. از سوی دیگر امروزه باپوست ،زمينيشود. نکته مشترک در استفاده از سيبكبابي و ... مصرف مي

توجه به تغييرات فرهنگي، اجتماعي و افزایش تعداد افراد شاغل، مصرف مواد غذایي آماده و نيمه آماده رو به افزایش 

ع های متنوبندیدار و ... در بستهكامل، برش خورده، خلال شده، پخته، طعم صورتبهزميني در دنيا سيبعرضه  است.

 .(1)شکل  گيردصورت مي
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ضرورت و اهمیت

بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا بــرای مــواد غذایــی 
ــده  ــرآوری ش ــوالت ف ــرف محص ــرف، مص ــاده مص آم
ســیب زمینی از اهمّیــت باالیــي برخــوردار شــده اســت. 
عمومــي تریــن محصــوالت ســیب زمینی، چیپــس، 
خــال، فرنــچ فرایــزر، پــودر، غده و نشاســته اســت )1(. 
یکــی از محصــوالت متنــوع تولیدشــده از ســیب زمینی 
ــا  ــه ب ــت ک ــرف اس ــاده مص ــورده و آم ــرش خ ــواع ب ان
کوتاه تریــن  در  و  دســت کاری  و  تغییــر  کمتریــن 
زمــان، تولیــد و آمــاده مصــرف میشــود و بــه فــرآوري 
حداقــل موســوم اســت. ایــن نــوع فــراوری بــه معنــاي 
مجموعــه ای از اقدامــات: شستشــو، درجــه بنــدي، 
ــری از  ــرش و جلوگی ــري، بُ ــت گی ــردن، پوس ــاک ک پ
قهــوه ای شــدن مــي باشــد کــه بــر قابلیــت مانــدگاری 
ــک روش  ــل ی ــرآوري حداق ــد. ف ــي افزای ــول م محص
ــرف  ــاده مص ــازه آم ــوالت ت ــازي محص ــراي آماده س ب
ــتفاده  ــدف اس ــا دو ه ــه ب ــت ک ــان اس ــن زم در کمتری
ــازه نگــه دارد  مــی شــود؛ نخســت آنکــه محصــول را ت
ــه اي آن حفــظ  ــا در هنــگام عرضــه، کیفیــت تغذی و ت
شــود؛ دوم، زمــان مانــدگاري محصــول را افزایــش دهــد 
ــول  ــدگان قابل قب ــرف کنن ــراي مص ــه ب ــه ای ک به گون

ــد )2(. باش

نشــده  پوســت گیری  ســالم،  ســیب زمینی  در 
ــوه ای  ــاز قه ــش س ــات پی ــرش نخــورده، ترکیب ــا ب و ی
شــدن از دســترس آنزیــم هــای مولــد قهــوه اي شــدن، 
ــدن رخ  ــوه ای ش ــل قه ــن دلی ــه همی ــتند و ب دور هس
ــت گیري  ــیب زمینی پوس ــه س ــد. هنگامی ک ــی ده نم
یــا بــرش داده مــي شــود و در معــرض هــوا قــرار 
ــل  ــه دلی ــت آن ب ــدن گوش ــوه اي ش ــرد، قه ــي گی م
مجموعــه ای از فعل وانفعــاالت آنزیمــی مضــر )اکســایش 
ســریع و آنزیمــی فنــل هــا بــه اُرتوکینون هــا و ســپس 

پلیمــر شــدن آن هــا و تشــکیل رنگدانــه هــای قهــوه اي( 
اتفــاق می افتــد. چنیــن خســارات اقتصــادي، لــزوم 
کنتــرل کــردن آنزیــم فنــل اکســیداز در مــواد غذایــي 
و مــواد خــام نشاســته دار مثــل ســیب زمینی شــیرین، 
ــه  ــه ب ــو را ک ــور و هل ــوز، انگ ــیب، آواکادو، م ــارچ، س ق
ــد. ــه می کن ــتند، توجی ــاس هس ــدن حس ــوه اي ش قه

دستورالعمل کاربردی

ــیب زمینی  ــه س ــراوری و تهی ــه گام ف ــد گام ب رون
ــاده مصــرف در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت.  آم
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نکتــه مشــترک در اســتفاده از ســیب زمینی، پوســتگیری 
ــه  ــه ب ــا توج ــروزه ب ــر ام ــوی دیگ ــت. از س ــرش اس و ب
ــراد  ــداد اف ــش تع ــی و افزای ــی، اجتماع ــرات فرهنگ تغیی
ــاده رو  ــاده و نیمــه آم ــی آم ــواد غذای شــاغل، مصــرف م
بــه افزایــش اســت. عرضــه ســیب زمینی در دنیــا به صــورت 
کامــل، بــرش خــورده، خال شــده، پختــه، طعــم دار و ... در 
بســته بنــدی هــای متنــوع صــورت می گیــرد )شــکل 1(.

الزم بــه ذکــر اســت کــه دانــش فنــی تولیــد 
ــران  ــون در ای ــرف، تاکن ــاده مص ــازه آم ــیب زمینی ت س
ارائــه نگردیــده اســت. در ایــران ســیب زمینی تنهــا 
ــازار وجــود دارد. ــاده در ب به صــورت منجمــد و نیمــه آم

مقدمه 

ــدود 4/8  ــور ح ــیب زمینی در کش ــد س ــزان تولی می
میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت )بی نــام، 1395(. 
ــوار  ــی خان ــبد غذای ــی در س ــگاه مهم ــیب زمینی جای س
ــه  ــت ک ــدی اس ــی مفی ــات غذای ــار از ترکیب دارد و سرش
ــت کشــور دارد.  ــاء ســامت جمعی نقــش مهمــی در ارتق
ایــن محصــول منبــع مهــم کربوهیــدرات، پروتئیــن و مواد 
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نتایج کاربردی

ای شــدن  قهــوه  بازدارنــده  ترکیــب  از  1.اســتفاده 
ــید  ــیتریک و اس ــید س ــتئین، اس ــد ال سیس )1 درص
اســکوربیک( موجــب کاهــش فعالیــت آنزیمی شــده و از 
ــیب زمینی پوســت گیری  ــای س ــگ برش ه ــرات رن تغیی

ــد. ــری می کن ــکل 3( جلوگی ــده )ش ش

2. کاربــرد ازن در بســته بنــدی ســیب زمینی تــازه آمــاده 

ــم های  ــداد میکروارگانیس ــش تع ــب کاه ــرف موج مص
ــردد. ــیب زمینی می گ ــطح س ــود در س موج

ال  ماننــد  شــدن  ای  قهــوه  بازدارنــده  3. ترکیبــات 
اسیدســیتریک  و  اســکوربیک  اســید  سیســتئین، 
ــای  ــیب زمینی ه ــدن س ــوه ای ش ــر از قه ــور مؤث به ط

می کنــد. ممانعــت  بسته بندی شــده 

4. بســته بنــدی بــا پاســتیک هــای از جنــس پلیاتیــن 
ــیژن  ــذف اکس ــب ح ــاء موج ــت خ ــد تح ــی آمی و پل
در اطــراف محصــول شــده و درنتیجــه بــا کنــد شــدن 
تعــرق و تنفــس، رشــد میکروارگانیســم ها نیــز بــه 
ــن وزن  ــت رفت ــه از دس ــد و درنتیج ــی افت ــر م تأخی

محصــول کاهــش مي یابــد .

5. بســته بنــدی تحــت خــاء و نگهــداری محصــول در 
دمــايC˚4 کیفیــت ســیب زمینی را به طــور مؤثــر 
حفــظ می کنــد. شــکل 5 نمونــه ســیب زمینی کــه 
ــاء  ــت خ ــه و تح ــرار گرفت ــل ق ــد حداق ــت فرآین تح

ــد. ــی ده ــان م ــت را نش ــده اس ــته بندی ش بس

1 

 اربرديك جتاين

 موجب درصد ال سيستئين، اسيد سيتریك و اسيد اسکوربيك( 1)ای شدن استفاده از تركيب بازدارنده قهوه .1

 .كندميجلوگيری  (9)شکل شده  یريگپوست زمينيهای سيبو از تغييرات رنگ برش هكاهش فعاليت آنزیمي شد

 

 الف:

 ب: 

 ج:

 د:

ای شدن. الف: ابتدای با ترکیب بازدارنده قهوه شدهآمادههای شدن آنزیمی در نمونه یاقهوه: کنترل 3شکل 
 گراددرجه سانتی 5روز نگهداری در  11از  روز د: پس 11روز ج: پس از  5بندی ب: پس از بسته
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