
 )فناوری ترکیبی( در صنعت لبنیات  کاربرد تکنولوژی هردل

Application of Hurdel technology in dairy industry 

  1هزخاى فزٍغی

 چکیده :

در تیطتز غذاَای سىتی ي جذیذ،پایذاری میکزيتی ي سالمت تستگی تٍ تزکیثی اس چىذ عامل داردکٍ تٍ آن  

اطالق می گزدد.اثز تزکیثی تزای وگُذاری مًاد غذایی اس اَمیت حیاتی تز خًردار است  Hurdel Technology)اثزتزکیثی)

سیزا در یک فزآيردٌ پایذار اثز تزکیثی می تًاوذ فساد میکزيتی ،مسمًمیت غذایی ي در تزخی مًارد فزآیىذ مطلًب تخمیزی را 

التی است کٍ فزآيری کمتزی را متحمل ضذٌ اوذ ي تقاضای کىًوی کلیٍ مصزف کىىذٌ گان مًاد غذایی تزای محصً کىتزل کىذ.

دارای  افشيدویُای کمتزی می تاضىذ.ياصٌ تکىًلًصی َزدل در تز گیزوذٌ استفادٌ آگاَاوٍ اس ضیًٌ َای چىذگاوٍ جُت وگُذاری 

ي پایذاری مًاد غذایی می تاضذ .کارتزد تزکیثی اس عًامل وگُذاروذٌ کٍ مًاوع غذایی وامیذٌ می ضًوذ، مًجة حفظ کیفیت 

تا تٍ کار گیزی مجمًعٍ عًاملی اس قثیل استفادٌ اس میکزيارگاویسم  در صىعت لثىیات، .محصًل در طی ديرٌ وگُذاری می گزدد.

تٍ َمزاٌ  استارتز َای مًرد استفادٌ در محصًالت تخمیزی ديغ ،ماست،پىیز ي...()اسیذ الکتیک تاکتزی َا ي َای رقاتت کىىذٌ

میتًان جُت حفظ ارسش تغذیٍ ای محصًل .استفادٌ اس فطار َیذرياستاتیک تاال ، pHکىتزل  کمتز، اعمال فاکتًر حزارتی 

در افشایص طًل عمز وگُذاری محصًالت لثىی تخمیزی ي حفظ ارسش تغذیٍ  فزآیىذ حزارتی را کاَص داد ي یا تعذیل ومًد

 ای ایه محصًالت وقص مُمی را ایفا کىذ
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 :مقدمه

گاًِ ٍ تاثيزات ذ ّای ًگْذاری هَاد غذایی در خْت دعتياتی تِ اّذاف چٌ تزويثی اس ػَاهل یا تىٌيه اعتفادُ َّؽوٌذاًِ یتؼزیف تىٌَلَصی ّزدل  
سیزا اًتظار هی رٍد وِ اعتفادُ اس تزويثی اس ػَاهل ًگْذارًذُ  ،ّا هَرد اعتفادُ لزار هيگيزد در في آٍری ّزدل تزويثی اس رفتار آى در ًگْذاری هی تاؽذ.

ّويؾِ ّذف ػوذُ واّؼ احتوال ٍخَد رؽذ  ّا ًغثت تِ اعتفادُ اس ّز یه اس ػَاهل تِ تٌْایی تغيار هَثزتز خَاّذ ؽذ. هيىزٍب در غيزفؼال عاختي
، خاصيت اعيذی، تیتاال، فؼاليت آ یّایی اعت وِ تاػث فاعذوٌٌذگی ٍ هغوَهيت هَاد غذایی هی ؽًَذ. ّزدل ّای هْن ػثارتٌذ اس : دها هيىزٍب
(، ًگْذارًذُ ّا ) هثل ًيتزات ، عَرتات، در فزآٍردُ ّای لثٌی  )هثل تاوتزی ّای اعيذ الوتيه ، هيىزٍتْای رلاتت وٌٌذَُى ٍ احياءاوغيذاعيپتاًغيل 
اغلة تىٌيه ّای ٍ ؽيَُ ّای وِ درحال حاضز در  تمغين تٌذی ًوَدهيىزٍتی  ّزدل ّا را هی تَاى تِ گزٍّْای فيشیىی، فيشیىَؽيويایی ، عَلفيت(.

هَاد غذایی تِ وار هی رًٍذ تزاعاط واّؼ رؽذ هيىزٍ ارگاًيغوْا تِ خای غيزفؼال وزدى آًْا ػول هی وٌٌذ)تزای هثال: عزد وزدى، اًدواد، صٌؼت 
ه خؾه وزدى، ػول آٍری، وٌغزٍ وزدى، تغتِ تٌذی تحت خالء، تغتِ تٌذی تا اتوغفز وٌتزل ؽذُ، اعيذی وزدى، تخويز، افشٍدى ًگْذارًذُ ّا(. ی

د خيلی هحذٍدی اس تىٌيه ّا ٍخَد دارًذ وِ تز اعاط غيز فؼال عاسی هيىزٍارگاًيغن ّا تِ خای خلَگيزی اس آًْا ػول هی وٌٌذ)ًظيز تؼذا
ری پاعتَریشاعيَى ٍ اعتزیليشاعيَى تِ ٍعيلِ حزارت(. ؽيَُ ّای دیگز تزاعاط هحذٍد ًوَدى دعتزعی هيىزٍارگاًيغن تِ هحصَالت تِ دًثال فزآٍ

ا ػول هی وٌٌذ)تزای هثال فزآٍری ٍ تغتِ تٌذی اعپته(. یه توایل ٍ ػاللِ هٌذی هْوی در حال حاضز تِ عوت اعتفادُ اس ؽيَُ ّای تَدُ اٍليِ آًْ
ی تز در وِ هحصَالت غذایی را تِ تاسار هصزف ارائِ دّذ وِ ووتز تيوارّای عٌگيي ًگْذاری را تحول وزدُ اًذ، ويفيت تاالتز، ادران ٍ احغاط طثيؼ

ٍخَد آهذُ، حصَل، حاٍی هَاد افشٍدًی ووتز، را داؽتِ تاؽٌذ ٍ عالن تز اس ًظز تغذیِ ای تاؽٌذ. ّذف تزخی اس تىٌيه ّا ٍ ؽيَُ ّای خذیذ ٍ تاسُ تِ ه
لىتزیىی تا ٍلتاص تزآٍردُ وزدى ایي اّذاف هی تاؽذ. اغلة ایي تىٌيه ّا اس طزیك غيز فؼال وزدى ) ًظيز وارتزد فؾار ّيذرٍاعتاتيه تاال، پالظ ّای ا

اى تاال، پالظ ّای ًَری  ٍ ليشر تا ؽذت تاال ( ػول هی وٌٌذ. ّن چٌيي تغياری اس تزويثات ضذ هيىزٍتی وِ تِ طَر طثيؼی ٍخَد دارًذ تِ ػٌَ
تزداری ٍ اعتفادُ صٌؼتی لزار ًگْذارًذُ ّای غذایی هَرد اعتفادُ لزارگزفتِ اًذ. الثتِ تاوٌَى تؼذاد اًذوی اس ایي تزويثات تِ طَر ٍعيؼی هَرد تْزُ 

 گزفتِ اعت. در صٌؼت لثٌيات اعتفادُ اس فاوتَرّای تزويثی در فزآٍردُ ّا ی لثٌی تاثيز تغياری تز طَل دٍرُ ًگْذاری هحصَالت لثٌی دارد
شایؼ طَل ػوز ًگْذاری هحصَالت هيىزٍارگاًيغن ّای رلاتت وٌٌذُ)اعيذ الوتيه تاوتزی ّا( تِ ّوزاُ اػوال فاوتَر حزارتی ووتز، هی تَاًذ در اف

 لثٌی تخويزی ٍ حفظ ارسػ تغذیِ ای ایي هحصَالت ًمؼ هْوی را ایفا وٌذ

 

 تعریف مساله: 

در طی دٍرُ ًگْذاری هی  لثٌی تحفظ ويفيت هحصَال اعتفادُ اس رٍؽْای تزويثی خْت هماتلِ تا ػَاهل فغاد هَاد غذایی ٍ ّذف تىٌَلَصی ّزدل
فزآٍردُ ؽيز ٍفزاّن هيىٌذ  ّوچٌيي عثة تْثَد عالهت ،ويفيت ٍ خصَصيات التصادی  لثٌیتاؽذ ػالٍُ تز آى اهىاى ًَ آٍری را در تَليذ هحصَالت 

 هی گزدد.آى  ّای

صَالت لثٌی هيثاؽذ.در ایي تزرعی ػَاهل فغاد رٍػ در ایي هطالؼِ تَضيح فٌاٍری تزويثی ،هفَْم ٍ وارتزد تىٌَلَصی ّزدل در صٌؼت لثٌيات ٍ هح
ت پيؾيي ٍ هَاد غذایی وِ هَاًغ غذایی ًاهيذُ هی ؽًَذ تَضيح دادُ ؽذُ ٍ راّىارّای هماتلِ تا ایي هَاًغ تياى هی گزدد. ّوچٌيي  هزٍری تز هطالؼا

 تزرعی تحميمات اًدام ؽذُ در ایي سهيٌِ ًيش اًدام هی پذیزد.

 بحث و تحلیل نتایج:

 ٍری تزويثی در وؾَرّای صٌؼتی ٍ در حال تَعؼِ تِ ػٌَاى یه رٍػ ًگْذاری هالین اها هَثز اعتفادُ هی ؽَد .در گذؽتِ فٌاٍری تزويثی ؽاهلفٌا
عال پيؼ 02تزويثی اس رٍؽْای ًگْذاری تِ طَر تدزتی تَدُ وِ تذٍى داؽتي داًؼ سیادی درتارُ اصَل حاون، هَرد اعتفادُ لزار هی گزفت.اس حذٍد 

ٍ فلَر هيىزٍتی رلاتتی  Eh،  Aw، pH ،  وارتزد آگاّاًِ،في آٍری تزويثی رایح تز گزدیذ چزا وِ اصَل ػَاهل ػوذُ ًگْذارًذُ هَاد غذایی هاًٌذ  دها
هحصَالت  ٍ تز ّن وٌؼ ّای آًْا تيؾتز درن ؽذ.تىٌَلَصی ّزدل در وؾَرّای صٌؼتی اٍليي تار تا تِ وارگيزی َّؽوٌذاًِ تىٌَلَصی تزای ًگْذاری

 High)ًَػی دیگز اس اػوال تىٌَلَصی ّزدل تِ وار گيزی فؾار ّيذرٍ اعتاتيه تاال ] . 1 [در آلواى آغاس گزدیذ 1792عط دِّ گَؽتی در اٍا

pressure processing)  در تزويِ در تَليذ هحصَالت لثٌی تخويزی اس خولِ اًَاع دٍؽ،هاعت ٍ اًَاع پٌيز هيثاؽذ. آیزاى یه ًَؽيذًی عٌتی هحثَب
تز پایِ ی هاعت اعت وِ اس اختالط هاعت،آب ٍ ًوه تْيِ هی ؽَد. تا افشایؼ تماضا تزای آیزاى،ّن اوٌَى ایي هحصَل تِ صَرت صٌؼتی اس 

ی ًَؽيذًی دليمِ( تذعت هی آیذ. تاوٌَى هطاػات ووی درتارُ وارایی تيوار فؾار تاال تز رٍ 12یا  9تِ هذت  79 ℃یا 72ؽيزّوَصًيشُ ٍپاعتَریشُ ؽذُ)
ٍاحذ لگاریتوی  9ثاًيِ تاػث واّؼ  022تِ هذت  هگاپاعگال 022 ّای هاعت صَرت گزفتِ اها ًتایح در ایي هطالؼِ ًؾاى داد وِ تيوار آیزاى تا فؾار

ّای گزدیذ. ّوچٌيي در ایي همالِ خاصيت ضذهيىزٍتی ٍ ضذ لارچی اعاًظ Listeria monocytogenes ٍ L.innocua در تؼذاد تاوتزیْای



تزوية  رٍغٌی )تِ ػٌَاى ًگْذارًذُ ای طثيؼی (هَرد تزرعی لزار گزفتِ وِ ًؾاى داد تاػث واّؼ یه لگاریتوی در ّز دٍ گًَِ ی تاوتزیایی هی ؽَد.
ٍاحذ لگاریتوی در  9ثاًيِ ٍ واّؼ  012تِ هذت  Mpa ))هگاپاعگال  122-022اعاًظ ّای رٍغٌی تا فؾار تاال تاػث واّؼ ؽذت تيوار فؾار تِ 

 ایي دٍ گًَِ تاوتزی ؽذ.

ر هىاى ّای اعاعا تىٌيه ّای ًگْذاری هَاد غذایی هٌاعة تزای وؾَر ّای در حال تَعؼِ تایغتی عادُ، ارساى، تا وارایی تاال اًزصی ٍ لاتل اعتفادُ د
حال حاضز، ایي ٍیضگی را تزطزف ًوی وٌذ. یه چٌيي هؾىالتی تا اًذوی تفاٍت ) تيؾتز یا تَليذ هحلی تاؽذ اها فزاٍری فؾار ّيذرٍاعتاتيه تاال در 

 ووتز( تزای دیگز تىٌيه ّای خذیذ ًيش ٍخَد دارد.

پتاًغيل (،(Awليغتٌز ٍ ّوىاراى تصذیك وزدًذ وِ هفَْم اثز تزويثی در ٍالغ یه حميمت ؽٌاختِ ؽذُ،یؼٌی تذاخل ّای پيچيذُ دها،فؼاليت آب
ٍاصُ ,Ohlsson  1994ٍ... را ًؾاى هيذّذ وِ تزای ثثات هيىزٍتی غذاّا اّويت فَق الؼادُ ای دارًذ . طثك ًظزیِ (Eh)اعيَى ٍ احيااوغيذ

َاد تىٌَلَصی تا حذالل فزآٍری،داهٌِ ٍعيؼی اس ؽيَُ ّا ٍ تىٌَلَصی ّای ًگْذاری هَاد غذایی را وِ تا ػث حذالل تغييزات در خصَصيات ويفی ه
در ػيي حال ًياس ؽذیذی اس خاًة تَليذ وٌٌذگاى هَاد غذایی در خْت ؽيَُ ّا ٍ هتذّای ًگْذاری هالین چِ تِ .] . 0 [ گزدد،پَؽؼ هيذّذ غذایی هی

تِ یي خْت صَرت خذیذ ٍ چِ تِ صَرت اصالح ؽذُ ٍخَد دارد وِ اهىاى تَليذ هَاد غذایی تاسُ اها در ػيي حال ایوي ٍ پایذار را فزاّن هی وٌذ ٍ اس ا
در راتطِ تا آلَدگی سدایی اس الؽِ گَؽت گاٍ  0222ٍّوىاراًؼ در عال  ] .Bacon 0 [وار گيزی تىٌَلَصی ّزدل یه اًتخاب خذاب ٍ فزاگيز هيثاؽذ

هْوتزیي هَاًغ  ] . 4 [تا اعتفادُ استىٌَلَصی ّزدل، ًؾاى دادًذوِ تِ وار گيزی چٌذ تيوار در هماتلِ تا هَاًغ غذایی تغيار هَثزتز اس یه تيوار هی تاؽذ
احيا ،هَاد ًگْذارًذُ)عَرتات -هَرد اعتفادُ در ًگْذاری هَاد غذایی ػثارتٌذ اس دها)تاالیاپائيي(،فؼاليت آتی،پتاًغيل اوغيذاعيَى

ّا(. اهزٍسُ تزخی اس  ،ًيتزیت،عَلفيت(،ًگْذارًذُ ّای طثيؼی)ادٍیِ خات ،ػصارُ ّا،ليشٍسیَم( ٍ هيىزٍارگاًيغن ّای رلاتت وٌٌذُ)اعيذ الوتيه تاوتزی
گزفتِ  فزآیٌذ ّای فيشیىی غيز حزارتی)فؾار ّيذرٍاعتاتيه تاال،اهَاج فزا صَت،هيذاى الىتزیىی یا پالظ ّای ًَری در ایي سهيٌِ هَرد تَخِ لزار

اس ؽيَع آلَدگيْای ًا خَاعتِ ٍ حيَاًات ٍ تزخی اختواػات هيىزٍتی ٍخَد دارًذٍ در خْت خلَگيزی  .ّزدل ّای طثيؼی تِ طَر طثيؼی در گياّاىاًذ
تَدُ ٍ  ػول هی وٌٌذ هاًٌذ ليشٍسین در تخن هزؽ ٍ الوتَپزاوغيذاس در ؽيز.تزخی هَاًغ ًظيز هحصَالت ٍاوٌؼ هایالرد ًيش دارای ٍیضگی ضذ هيىزٍتی

غذا ًثایغتی لادرتِ ػثَراس رٍی هَاًغ  درػولىزد هَثز اثز ّزدل، هيىزٍارگاًيغن ّای هَخَد در یه ] . 9 [ّوشهاى طؼن هحصَل را تْثَد هی تخؾٌذ
تَليذ پَؽؼ 0224چاٍال  ٍ چٌذر در عال  ] . 0  [ هَخَد تاؽٌذ،درغيز ایي صَرت هادُ غذایی فاعذ خَاّذ ؽذ ٍ یا تاػث هغوَهيت غذایی هی ؽَد

طثيؼی حاصل اس گاٍ ،خَن ٍ تزُ در هحصَالت ،پَؽؼ ّای ّای طثيؼی ایوي ٍ پایذار در سهاى ًگْذاری تا اعتفادُ اس فٌاٍری تزويثی را تزرعی ًوَد
زويثی گَؽتی ًظيز اًَاع عَعيظ ،فزاًىفَرتز ٍ عاالهی اعتفادُ هی ؽَد.در ایي پضٍّؼ اس واّؼ فؼاليت آتی ٍ تغتِ تٌذی تا اؽؼِ گاها تِ صَرت ت

 ] . 9 [اعتفادُ هی گزدیذ

 

 

 :نتیجه گیری

ويفيت هَاد غذایی تِ ػٌَاى یه خٌثِ هْن ٍ اعاعی در صٌؼت غذا هطزح هی ًگْذاری هَاد غذایی تزای گغتزػ هاًذگاری ٍ اطويٌاى اس ایوٌی ٍ 
اس تاؽذ،تَعؼِ ٍ گغتزػ تىٌَلَصی ّزدل تِ ػٌَاى یىی اس رٍؽْای خذیذ ًگْذاری هَاد غذایی هٌدز تِ ػاللِ هٌذی هدذد تِ عوت ٍ عَی اعتفادُ 

ی ٌيه ّا ٍ رٍػ ّای خذیذ هی گزدد.پاعخ ّای فيشیَلَصیىی هيىزٍارگاًيغن ّا،طی ًگْذاری هَاد غذایی اعاط وارتزد فٌاٍری پيؾزفتِ تزويثی هتى
گام در هدوَع اعتفادُ اس فٌاٍری تزويثی در ًگْذاری هَاد غذایی )تىٌَلَصی ّزدل(. ] . 8 [ تاؽذ وِ ّذف آرهاًی ًگْذاری تْيٌِ هادُ غذایی اعت.

اس ًظز وارتزدی تِ هٌظَر تْثَد ويفيت ٍ پایذاری،یؼٌی ويفيت ولی غذاّا السم اعت هَثزی در حفظ ويفيت،ارسػ غذایی ٍ هاًذگاری هحصَل هی تاؽذ.
ؽاهل  وِ در هَرد اعتفادُ تيؾتز اس فٌاٍری تزويثی تحميك ؽَد.تایذ تْيِ دعتَرالؼول تزای هصزف وٌٌذُ وِ در آى طزاحی غذا پيؾٌْاد ؽذُ ٍ

اعت،ًيش هذ ًظز تاؽذ.تِ ػالٍُ تایذ فٌاٍری تزويثی تا رٍػ ّای هذرى ًگْذاری هادُ غذایی هاًٌذ اؽؼِ،فؾار خيلی  HACCPهيىزٍتيَلَصی پيؾگَ ٍ
عٌتی تز هاًٌذ  سیاد یا اهَاج فزا صَتی ّوزاُ گزدد چَى ایي وار تزای ایي فزآیٌذّا ًيش ضزٍری اعت.اهىاى دارد وِ در ارتثاط تا رٍػ ّای ًگْذاری

 .اؽذغذاّای تخويزی،فزآٍردُ ّای تا ػوز اًثارداری تاال ٍ فزآٍردُ ّای تا رطَتت تيٌاتيٌی وارتزد تيؾتزی تزای فٌاٍری تزويثی ٍخَد داؽتِ ت

 قدردانی:

در  هطالؼات ٍ تحميمات اًدام ؽذُوليِ  پؾتيثاى وِ ّوَارُ هٌْذط هْزداد رٍهیؽزوت ؽيز پاعتَریشُ پگاُ اصفْاى ،خٌاب آلای هحتزم  یتاس هذیز

 هی تاؽٌذ ووال تؾىز ٍ عپاط را دارمصٌؼت لثٌيات 
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