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 ی نگهداری مواد غذاییکاربرد ازن در سردخانه ها

 

 : ردخانهالن های ساستریل و ضدعفونی کردن س

 سردخانه و کشاورزی محصوالت غذايی، مواد مستقيم کننده عفونی ضد بعنوان ازن از استفاده اجازه  2001 سال در FDAسازمان   

 .است نموده صادر را ها

 FSIS   است شناخته مجاز گوشت نوع همه و طيور گوشت توليدات مجموعه در را ازن مستقيم استفاده نيز.   

 ازن شود یم استفاده ماندگاری زمان بردن باال و عفونی ضد و استريليزاسيون برای ازن از غذايی صنايع تمام در تقريباً گفت توان می

 در امروزه.  برد می  بين از را اسپورها حتی و ومخمرها ها ياخته تک ها، قارچ  ها، ويروس ها، باکتری ماهيت، گرفتن نظر در بدون

 و ذايیغ محصوالت بيشتر ماندگاری و هوا ميکروبی بار کاهش منظور به دنيا روز تکنولوژی بعنوان کشور از خارج های سردخانه اکثر

 .شود می استفاده کشاورزی

 

 :خانه سرد های سالن کردن عفونی ضد و استریل

 یخانگ يخچالهای درتمامی امروزه. کرد اشاره زير موارد به توان می ها، خانه سرد بخش در هوا يونيزاسيون سيستم کاربردهای ازجمله

 می استفاده یغذاي مواد بيشتر ماندگاری و کيفيت حفظ منظور به باکتريال آنتی ماده بعنوان تکنولوژی اين از جديد، نسل صنعتی و

. کند می پيدا ضرورت پيش از بيش ها سردخانه کردن عفونی ضد جهت استاندارد و مطمئن هايی سيستم از استفاده لزوم لذا. شود

 يزایبيمار ميکروارگانيسم هر ورود با نتيجه در و دارد می نگه استريل دائمی بطور را سالن هوای ازن، مداوم توليد با دستگاه اين

 دخانهسر در ازن گاز همچنين. رفت خواهد بين از باشد داشته را محيط در وسيع انتشار فرصت ميکروارگانيسم اينکه از قبل جديد

 .دنماي می جلوگيری زير موارد از و شده اتيلن گاز شدن بلوکه موجب است سبزيجات و ها ميوه نگهداری محل که صفر باالی های

  .شود می ميوه هنگام زود رسيدگی از مانع -1

 .ميوه بذر کاهش از جلوگيری -2

 .ميوه گنديدگی از جلوگيری -3

 انسانی نيروی انگاری سهل اثر در برداشت هنگام در ميوه نقاط ديگر به آن انتشار و ميوه خوردگی ضرب توسعه از پيشگيری -4

  :است زير بخش دو در سردخانه عفونی ضد و تصفيه در هوا يونيزاسيون های سيستم ملکردع

     ميکروارگانيسمها بردن بين از -1

 مطبوع نا بوهای حذف -2
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   :شود می انجام زیر شکل دو به سالن هوای ميکروبی بار کاهش و عفونی ضد جهت سردخانه در سيستم ملکردع

آبی جلوگيری می کند و رشد عوامل قارچی -تزريق مداوم يا منقطع گاز ازن در انبار مرکبات و سردخانه ها، از رشد کپک های سبز

که ميوه ها از قبل به آنها آلوده بودند و خسارت ناشی از آنها را به شدت کاهش می دهد. به نظر می رسد که در کشور ما اکثر ميوه 

لودگی قارچی و کپکی هستند و اين مسئله بخصوص در صادرات ميوه مشکل آفرين است. استفاده از گاز ازن های انبار شده دارای آ

به منظور مبارزه با کپک و عوامل قارچی در سردخانه ها بسيار موثر است. يکی از داليل ديگر استفاده از گاز ازن در افزايش ماندگاری 

ازه و محصوالت مشابه مثل گوجه فرنگی، توانايی اين گاز در نابودی اتيلن است. اتيلن محصوالت کشاورزی کم دوام مانند ميوه جات ت

محصوالت انبار شده که در حال رسيدن هستند، متصاعد می شود. اتيلن فرايند رسيدن ميوه ها را تسريع و عمر گازی است که از 

جلوگيری از رسيدن موز در طول حمل و نقل آن استفاده می  نگهداری آنها را کوتاه می کند. سالهاست که از توانايی گاز ازن برای

 شود.

 برای دريافت اطالعات بيشتر با شماره های ذيل به کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرماييد
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