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 ي روغن زیتونهاي متداول در بسته بندتحلیلی بر مزایا و معایب روش

 

 1فروغ شواخی

 

 چکیده

مفید کیفی و  هايبندي و نگهداري روغن زیتون در شرایط مناسب یکی از الزامات ضروري براي حفظ طوالنی مدت ویژگیبسته
اي این روغن است. کیفیت روغن زیتون در حین فرآوري و نگهداري، به علت اکسایش جلوگیري از کاهش کیفیت تغذیه
هاي مثبت روغن زیتون بیشترین اهمیت را براي این صنعت در طول مدت کند. حفظ ویژگیخودبخودي و نوري کاهش پیدا می

براي جلوگیري از کاهش کیفیت قبل از زمان مصرف، استفاده از بسته بندي مناسب  زمان سپري شده از تولید تا فروش دارد.
-ها و مواد به کار رفته در بسته بندي و دانستن واکنشبسیار مهم است. همچنین، افزایش آگاهی در خصوص مزایا و معایب روش

د کننده و مصرف کننده الزم است. در این مقاله هاي این مواد با روغن زیتون و عوامل موثر در تسریع اکسایش روغن، براي تولی
هاي رایج در بندي روغن زیتون بررسی شده و مزایا و معایب انواع بسته بندي هاي مهاجرت مواد و جذب طعم دربسته پدیده

ها فروشی شامل فوالد ضد زنگ، شیشه، قوطی فلزي، پالستیک (عمدتاً پلی اتیلن ترفتاالت)، کامپوزیتسطح عمده و خرده
هاي چند الیه یک بار مصرف و استفاده از پتانسیل بسته بندي فعال در (کیسه در جعبه و بسته بندي هاي چند الیه) و ساشه

آینده این صنعت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و توصیه هاي کاربردي براي صنعت روغن زیتون و همچنین مصرف کنندگان این 
 روغن ارائه شده است.  

 
 : روغن زیتون، بسته بندي، مواد بسته بنديها کلیدواژه
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 مقدمه

 حالل، با استخراج مثالً شیمیایی آوريعمل گونه هیچ بدون زیتون درخت میوه از فقط مکانیکی روش با زیتون روغن
 در روغن این). 1446 شماره ایران، ملی استاندارد( آیدمی دست به هاروغن سایر با اختالط یا مجدد استریفیکاسیون

 کشورهاي. شودمی تولید استرالیا امریکا، خاورمیانه، شمالی، افریقاي تا گرفته جنوبی اروپاي از جهان مختلف کشورهاي
 و  آبادي( هستند روغن این از درصد 85 کننده مصرف دنیا، زیتون روغن از درصد 95 تولید با مدیترانه دریاي حوزه

 ها،شاخص این اساس بر و شودمی تعریف ايتغذیه و حسی ویژگیهاي از اي مجموعه با زیتون روغن). 2014همکاران،
 انتظار روغن، این بخش سالمت هايویژگی به توجه با. دارد برتري دیگر گیاهی هايروغن به نسبت که گفت توانمی
 شرایط رقم، سیدگی،ر میزان زیتون، میوه نگهداري و تولید هايروش. باشد افزایش به رو آینده در آن مصرف رودمی
 بر تاثیرگذار و مهم عوامل از بهداشت رعایت و برداشت زمان استخراج، روش برداشت، از قبل هايمراقب و هوایی و آب

 نگهداري مناسب، شرایط در زیتون روغن کهدرصورتی نیز، فرآوري از پس. هستند فرآوري از قبل زیتون روغن کیفیت
 کاهش آن اي تغذیه ارزش و حسی کیفی، مفید هاي ویژگی زمان، مرور به نگیرد، قرار مناسب بندي بسته در و نشده
 ). 2017 همکاران، و  کانتومیناس( کندمی پیدا

 که غذایی ماده داخل به بندي بسته از مواد انتقال از است عبارت غذایی، مواد بندي بسته شناسی واژه در مهاجرت
 مورد این در زیادي تحقیقات. است بنديبسته مواد انتخاب بر موثر و ذاییغ مواد ایمنی در مهم بسیار مسائل از یکی
 کلراید وینیل پلی از باقیمانده اولیگومرهاي یا و مونومرها ، فرآیند کنندهکمک مواد پالستیک، هايافزودنی انتقال براي

 روغن پذیرش قابلیت و طعم بر که ستا شده زیتون روغن مانند روغنی، و مایع غذایی مواد به  کلراید وینیلیدن پلی و ،
 آلودگی و مهاجرت امکان  هاپایدارکننده و  ها کنندهنرم مثل هاییافزودنی محققان، نظر مطابق. دارد نامطلوبی تاثیر
 کلراید وینیل پلی پالستیکی مواد در نباید را روغنی غذاییمواد و خوراکی هايروغن علت همین به دارند، را غذایی مواد

 در اخیر هايسال در که است خنثی پالستیکی مواد از  ترفتاالت اتیلن پلی. کرد نگهداري کلراید وینیلیدن پلی و
 وجود، این با). 2019 ، کاناوراس. (است کرده پیدا روغن بندي بسته در بیشتري کاربرد هاپالستیک سایر با مقایسه

 مهاجرت به مستعد بسیار آنها تجزیه از حاصل محصوالت و تترفتاال اتیلن پلی رنگی مواد و اولیگومرها مونومرها،
 حسی خواص بر که است بندي بسته نوع این اساسی مشکل ترفتاالت اتیلن پلی بطري از استالدئید مهاجرت. هستند
 روغن کیفیت بر ترفتاالت اتیلن پلی از مهاجرت فرآیند تاثیر از محدودي نسبتا اطالعات. دارد منفی تاثیر زیتون روغن
 به( است مناسب زیتون روغن و گیاهی هايروغن براي فتاالت تر اتیلن پلی بطري کلی طور به ولی است موجود زیتون

 ).2017 همکاران، و کانتومیناس از نقل

 این که دارند غذایی مواد از قطبی مشابه ترکیبات جذب به تمایل آنها، بودن قطبی درجه اساس بر بندي بسته مواد
 به شده، بندي بسته غذایی مواد کیفی افت براي که است اصطالح این. است شده شناخته طعم  جذب عنوان به پدیده
 هم فرار غیر مواد فرار، مواد بر عالوه. رودمی کار به بندي بسته مواد توسط فرار طعمی ترکیبات از قسمتی جذب علت
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 و نفوذپذیري مانند بندي بسته مواد صوصیاتخ بر صورت این در که شود جذب بندي بسته مواد توسط است ممکن
 .هستند تاثیرگذار مکانیکی هايویژگی

 

 زیتون روغن کیفیت بر بندي بسته مواد تاثیر

) براي فروش عمده، روغن زیتون باید مطابق استاندارد، 2002( اروپا، اتحادیه CE/2002/1019مطابق قانون شماره 
درجه سلسیوس و دور از نور و اکسیژن  14-15ه فروشی در دماي ثابت حدود بندي خردبندي شده و تا زمان بسته بسته

با  1فوالد ضد زنگ تن و از جنس 10-20هاي بزرگ با ظرفیت بندي عمده فروشی، بشکهنگهداري شود. بهترین بسته
 ).2017امکان تزریق نیتروژن در فضاي باالسري ظرف است (به نقل از کانتومیناس و همکاران، 

گذشته، تحقیقات زیادي در مورد مناسب بودن مواد بسته بندي مختلف براي خرده فروشی به منظور حفظ  در دهه
 2کیفیت روغن زیتون انجام شده است. بسته بندي عمده تجاري مورد استفاده براي این منظور، شیشه، قوطی فلزي

و  5و تترا پریزما 4و تترا بریک 3سه در جعبهها (کیفوالد ضد زنگ، پالستیک (عمدتاً پلی اتیلن ترفتاالت)، کامپوزیت
 شود.چند الیه یک بار مصرف است که در این مقاله به تفکیک توضیح داده می 6هايساشه

 شیشه

اي بسته تحقیقات نشان داده که کیفیت روغن زیتون فرابکر که از فصل برداشت قبلی زیر نیتروژن در بطري شیشه
است. همچنین نتایج مطالعات نشان داده که بهترین ماده بسته بندي براي نگهداري بندي شده است، مشابه روغن تازه 

دارد )  قرارPET) و پلی اتیلن ترفتاالت (HDPEروغن شیشه است و پس از آن  به ترتیب پلی اتیلن با دانسیته باال (
 ). 2010ان، و همکار 8، پیستوري2019و  2006کاناوراس و همکاران،  ; 2011و همکاران،  7(رابابا

استفاده شود. از طرف دیگر مصرف کننده، به  9شود که از شیشه رنگی کامال تیرهبراي حفاظت در مقابل نور توصیه می
شود که بطري با پوشش دهد. در این شرایط توصیه میمنظور مشاهده محتویات آن، شیشه بدون رنگ را، ترجیح می

).  نیتروژن عموماً براي محافظت از روغن در برابر هوا و 1فظت کند (شکل مقوایی استفاده شود که روغن را از نور محا
تر است.  اي و یا فلزي باشد که متداول تواند چوب پنبهرود. درپوش میحذف اکسیژن از فضاي باالسري ظرف به کار می

نین در صورت نفوذپذیري هاي قارچی جلوگیري کند. همچچوب پنبه مورد استفاده باید غیر متخلخل بوده تا از آلودگی
باالي آن نسبت به اکسیژن، امکان آلودگی روغن وجود دارد. استفاده از درپوش فلزي قابل پیچش با الیه داخلی از 

 ).2017تواند شرایط غیر قابل نفوذ را ایجاد کند (به نقل از کانتومیناس و همکاران، جنس پالستیک نرم بهتر می

1 Stainless steel 
2 Tin plate 
3 Bag-in-box 
4 Tetra Brik 
5 Tetra Prisma 
6 Sachets 
7 Rababah 
8 Pristouri 
9 Very darked tined glass 
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 مقوا در بسته بندي روغن زیتون کاربرد ترکیب شیشه و -1شکل 

 فلزات

جنس ورقه مورد استفاده در قوطی فلزي، فوالد (آلیاژ آهن و کربن) نرم است که به دلیل کربن کمتر، کارایی بهتري 
هاي اکسیدقلع و جدار داخلی که در تماس با مواد غذایی قرار دارد، توسط مواد  دارد. هر دو جدار این ورقه، توسط الیه

به عنوان  1شود. براي نگهداري مقادیر زیاد روغن زیتون، فوالد ضد زنگعموالً با الك اپوکسی پوشش داده میآلی و م
درصد کروم است وپس از واکنش با اکسیژن و تشکیل اکسید  11ماده بسته بندي پیشنهاد شده است که آلیاژ حاوي 

ت سدکنندگی فوالد در برابر اکسیژن و بخار آب مشابه کند. در مقایسه با شیشه، خاصیکروم، شرایط غیر فعال ایجاد می
 ). 2017است (به نقل از کانتومیناس و همکاران، 

 
 کاربرد قوطی فلزي در بسته بندي روغن زیتون -2شکل 

لیتر  1تا  5/0لیتر و هم حجم کمتر  5تا  3قوطی فلزي، براي بسته بندي خرده فروشی روغن زیتون هم در حجم زیاد 
هاي فیزیکوشیمیایی (پراکسید، اسیدیته، فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانی )، تغییرات ویژگی2011رود. رابابا ( به کار می

و درصد رسوب) و خواص حسی روغن زیتون در مواد مختلف بسته بندي شامل شیشه، قوطی فلزي و پلی پروپیلن و 
روز، اسیدیته و پراکسید روغن، افزایش و فعالیت  60روز بررسی کرده است. با افزایش زمان از صفر تا  60مدت زمان 

درصد)  25/1-53/1یابد. نمونه موجود در شیشه کمترین اسیدیته ( آنتی اکسیدانی، فنل کل، و خواص حسی کاهش می

1 Stainless steel 
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درصد) و پس از آن به ترتیب پلی پروپیلن و قوطی فلزي قرار دارد. کمترین فعالیت آنتی  13/6-17/7و عدد پراکسید  (
داري  که بین شیشه و پلی پروپیلن از این نظر تفاوت معنی دانی و فنل کل در قوطی فلزي است. درحالیاکسی

)p≤0.05هاي حسی به دست آمده، شیشه بهترین محافظت را ایجاد کرده است و پس از  ) وجود ندارد. بر اساس ویژگی
 آن پالستیک و قوطی فلزي قرار دارد.

زمینه مهندسی فرآیند و بسته بندي فعالیت دارد، مواد بسته بندي روغن زیتون فرابکر،  موسسه فرانهوفر در آلمان که در
اي شفاف نیم لیتري،  قوطی فلزي یک لیتري و شامل بطري پالستیکی پلی اتیلن ترفتاالت یک لیتري، بطري شیشه

ورد آزمایش قرار دادند. درصد م 50درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  20پنج لیتري بزرگ را به مدت سه ماه در دماي 
(شاخص پایداري روغن نسبت به اکسایش)، میزان 1گیري شده شامل: زمان بازداريهاي اندازهبر اساس شاخص

کنند و بعد از آن شیشه و در توکوفرول، هگزانال و پنتانال ، ظروف فلزي بهترین حفاظت را براي روغن زیتون ایجاد می
هایی که کامال د که به علت نفوذپذیري به اکسیژن بدترین بسته بندي است. درنمونهآخر پلی اتیلن ترفتاالت قرار دار

غیر قابل نفوذ نشده بودند و اکسیژن کافی اتمسفري درون آنها وجود داشت، اختالف ناچیزي بین شیشه و پلی اتیلن 
خرده فروشی روغن زیتون، به علت ترفتاالت وجود دارد.  این مطالعه نشان داد که بهترین ماده بسته بندي براي توزیع 

کند. از غیر قابل نفوذ بودن زیاد به نور و اکسیژن، قوطی فلزي است که از اکسایش خودبخودي و نوري جلوگیري می
که قوطی فلزي نسبت به نور غیر قابل نفوذ است، حذف کامل اکسیژن در بسته بندي الزم نیست. برعکس پلی آنجایی

به نور نفوذپذیر هستند و باید کامالً غیر قابل نفوذ شوند تا اکسیژن را از روغن دور نگه دارند. اتیلن ترفتاالت و شیشه 
هاي مطلوب دو ماده بسته بندي دیگر را مانند وزن سبک و دوام پالستیک و همزمان قوطی فلزي ترکیبی از ویژگی

 ).2017س و همکاران، کند (به نقل از کانتومینانفوذپذیري کامل شیشه نسبت به هوا ایجاد می

 فوالد ضد زنگ

کند و بهترین گزینه براي ها ایجاد می فوالد ضد زنگ، محافظت عالی در برابر اکسیژن، نور، رطوبت و میکروارگانیسم
نگهداري عمده روغن زیتون است. با این وجود به علت قیمت باال و وزن سنگین براي بسته بندي صنعتی و خرده 

). بر اساس تحقیقی در مورد اثر مواد بسته بندي 2014و همکاران،  2لی مورد استفاده نیست (وانگخیفروشی روغن زیتون 
بر شاخص هاي کیفی شامل  3شیشه شفاف و تیره، پلی اتیلن ترفتاالت شفاف و ظروف سفالی شامل فوالد ضد زنگ،

ون فرابکر در مدت نگهداري یک سال اسیدهاي چرب، رنگدانه ها و فنل کل روغن زیت ،k232 ،k270اسیدیته، پراکسید، 
ماه تحت تابش نور و دماي اتاق،  بهترین ماده بسته بندي براي روغن زیتون، فوالد ضد زنگ و پس از آن شیشه پیشنهاد 

هاي روغن زیتون در معرض نور و دماي اتاق  شده است. پلی اتیلن ترفتاالت و سفال هم نامناسب است. قرارگیري نمونه
 ).2011و همکاران،  4(دابو شودهاي کیفی محصول می خصموجب کاهش شا

 

 

 

1 Induction period 
2 Wang 
3 Clay jar 
4 Dabbou 
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 آلومینیوم

بندي محافظت عالی در مورد بسته بندي آلومینیومی براي روغن زیتون تحقیقات کمی انجام شده است. این ماده بسته
هاي  از مهاجرت یونکند ولی هزینه زیادي دارد و پیشنهاد شده که به منظور جلوگیري در برابر نور و اکسیژن ایجاد می

هایی با درجه خوراکی در الیه داخلی استفاده شود. آلومینیوم، در حال حاضر  بسته به روغن از پوششسمی آلومینیوم از 
نور و اکسیژن، در الیه داخلی بسته بندي کیسه در جعبه و ساشه هاي چند الیه یک بار مصرف  براي محافظت کافی در برابر

 ).2014، و همکارانشود (وانگ استفاده می

 پالستیک

ها به علت قیمت تولید و وزن کم، کارایی خوب و توانایی بازیافت، کاربرد زیادي دارند. پلی اتیلن با دانسیته   پالستیک
) براي بسته بندي روغن زیتون استفاده شده PVC) و پلی وینیل کلراید (PP)، پلی پروپیلن (HDPEزیاد (

) که مزایایی 3تمامی آنها با پلی اتیلن ترفتاالت جایگزین شده است (شکل  1985سال  پس از) که 2009، 1(رابرتسون
ها و  مانند نفوذپذیري کم به بخار آب و اکسیژن، وزن کم، شفافیت و خواص مکانیکی منحصر به فرد و مقاومت به روغن

 ها دارد. چربی

 
 کاربرد پلی اتیلن ترفتاالت در بسته بندي روغن زیتون -3شکل 

پلی اتیلن ترفتاالت به علت میزان عبور اکسیژن کمتر، محافظت بیشتري را نسبت به پلی پروپیلن براي روغن زیتون 
) نگهداري روغن زیتون در این بسته بندي بر خواص آن تاثیر گذار بوده و 2010و همکاران،  2کند (پریستوريایجاد می

 ).2019تفاده است (کاناوراس، در تعیین زمان ماندگاري روغن در این بسته قابل اس

هاي گیاهی به علت سهولت حمل و نقل و قیمت ها براي بسته بندي روغنهاي اخیر، استفاده از پالستیک در سال
مناسب آن افزایش یافته است. همچنین نقش مواد پالستیکی در جذب مواد طعمی روغن زیتون بررسی شده است. 

شوند. غلظت مواد طعمی و دماي جذب می 3توسط پلی اتیلن با دانسیته کممواد طعمی حل شده در روغن به آسانی 
مر پلی 4نگهداري بر جذب ترکیبات بودار موثر است. جذب روغن توسط مواد بسته بندي غیر قطبی موجب بادکردگی

مقادیر یابد. تحقیقات زیادي نشان داده است که شده که در نتیجه آن، مهاجرت و جذب اسیدهاي چرب افزایش می

1 Robertson 
2 Pristouri 
3 LDPE 
4 Swelling 
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تواند توسط مواد بسته بندي پالستیکی جذب و منجر به کاهش غلظت مواد معطر و قابل توجهی از ترکیبات معطر می
چنین جذب طعم به طور غیر مستقیم بر کیفیت مواد غذایی و یا ورقه ورقه شدن  یا طعم نامتوازن مواد غذایی شود. هم

ي نفوذپذیري و مکانیکی مواد بسته بندي پالستیکی تاثیرگذار است. هامواد بسته بندي چند الیه و یا تغییر ویژگی
تواند منجر به کاهش کیفیت مري در حین نگهداري میجذب ترکیبات طعمی روغن زیتون توسط مواد پالستیکی پلی

 ).2017روغن به دلیل کاهش بخشی از مواد معطر روغن شود (به نقل از کانتومیناس و همکاران، 

بندي شامل شیشه قهوه اي، پلی اتیلن ترفتاالت، پلی اتیلن با دانسیته باال، قوطی کامال غیر قابل نفوذ ستهمواد مختلف ب
درجه سلسیوس، در مدت  37و سفال با درپوش از نظر توانایی محافظت کیفیت روغن زیتون فرابکر در دو دماي اتاق و 

وغن نگهداري شده در سفال و در هر دو دما، پراکسید نگهداري شش ماه، ارزیابی شده است. نتایج نشان داده که ر
باالتري دارد. همچنین در بطري شیشه اي و دماي اتاق، کیفیت روغن فرابکر حفظ شده ولی امتیازهاي حسی روغن 

اي و  هاي مثبت مثل بوي میوه  درجه سلسیوس پس از کمتر از دو ماه، بسیار کاهش و شاخص 37نگهداري شده در 
افزایش می یابد (آبادي و  3و کهنگی2، فساد اکسایشی1ايهاي منفی مثل  سرکه کاهش و شاخص رنگ سبز آن،

 ).2014همکاران، 

هاي  روغن زیتون فرابکر در ظروف مختلف پلی  هاي فنلی و رنگدانه اکسیدانهاي کیفی، حسی، آنتیتغییرات شاخص
نتایج نشان داد که ظرف قرمز محافظت خوبی در برابر ماه بررسی شده است.  12اتیلن ترفتاالت قرمز و شفاف در طول 

و همکاران،  4کند و کیفیت کلی در شرایط نگهداري در تاریکی بهتر است (ساوارسنور در مقایسه با شفاف ایجاد می
2013.( 

ماي )، تاثیر متغیرهاي بسته بندي شامل عبور نور، اکسیژن،  فضاي باالسري ظرف و د2010و همکاران، ( 5پریستوري
ماه با مواد مختلف بسته بندي شامل شیشه  12هاي روغن زیتون فرابکر در طول زمان صفر تا نگهداري بر ویژگی

شفاف، پلی اتیلن ترفتاالت شفاف، پلی اتیلن ترفتاالت شفاف همراه با مسدود کننده اشعه فرابنفش، پلی اتیلن ترفتاالت 
د.  نتایج آنها نشان داده که بهترین ماده بسته بندي شیشه و سپس شفاف پوشیده شده با ورقه آلومینیوم بررسی کردن

پلی اتیلن ترفتاالت است و پلی پروپیلن براي این مورد مناسب نیست. در صورتی که روغن زیتون در معرض نور و 
ترین یابد که بیشدرجه سلسیوس) بوده و فضاي خالی باالي روغن زیاد باشد کیفیت روغن کاهش می 35دماي باال (

 تاثیر را به ترتیب دما و نور  و پس از آن  فضاي باالسري و نفوذپذیري به اکسیژن دارد. 

و شیشه شفاف بسته بندي  تاثیر ماده بسته بندي بر روغن زیتون در ظروف پالستیک یک لیتري پلی وینیل کلراید
ماه نشان  10روز و تاریکی براي درجه سلسیوس تحت شرایط نوري مختلف شامل نور مصنوعی شدید، نور  28شده در 

داده که با توجه به مهاجرت و مسایل زیست محیطی، پلی وینیل کلراید براي بسته بندي روغن زیتون مناسب نیست و 
شیشه نگهداري شده در تاریکی، با حفاظت بیشتر از اکسایش خودبخودي و اکسایش نوري در مقایسه با ظروف پلی 

 ). 2007و همکاران،  6کند (وکیاريتون را بهتر حفظ میوینیل کلراید کیفیت روغن زی

1 Winey-vinegary 
2 Rancid 
3 Muddy 
4 Savarese 
5 Pistouri 
6 Vekiari 
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 2و تترا بریک 1انواع ظروف تترا پریزما -ها کامپوزیت

است که براي بسته بندي آب میوه، شیر، آب گوجه، روغن زیتون و سایر  3این نوع ماده بسته بندي، چند الیه سه بعدي
پلی اتیلن با دانسیته کم، مقوا، پلی اتیلن با دانسیته کم (به شود. از خارج به داخل از ) استفاده می4مایعات (شکل 

عنوان الیه میانی بین مقوا و آلومینیوم)، آلومینیوم و یک یا دو الیه پلی اتیلن با دانسیته کم تشکیل شده است. در این 
 کند. ساختار، آلومینیوم سدي در برابر بخار آب و اکسیژن فراهم می

 

 ند الیه سه بعدي در بسته بندي روغن زیتونکاربرد ظروف چ -4شکل 

هاي فیزیکی، تترا بریک و تترا پریزما هر دو ماده بسته بندي جدید هستند که محافظت بسیار زیادي را با حفظ ویژگی
کنند. عالوه بر حفظ کیفیت، ظروف تترا بریک براي تولید کننده شیمیایی و حسی براي بیش از دو سال تامین می

نند کارآیی مناسب، احتمال پاره شدن و آسیب کمتر در توزیع و قابلیت بازیافت صد درصدي دارد و در مزایایی ما
)، تاثیر نوع بسته 2007، (4شود. مندز و فالککشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا براي بسته بندي روغن زیتون استفاده می

ت پوشیده شده با آلومینیوم، بطري شیشه اي، قوطی فلزي و بندي شامل پلی اتیلن ترفتاالت شفاف و پلی اتیلن ترفتاال
ظرف تترا بریک و زمان نگهداري را بر کیفیت روغن فرابکر بررسی کردند. کاهش تدریجی در کیفیت در حین نگهداري 

ابکر، افتد و بر این اساس بهترین بسته بندي تجاري براي روغن زیتون فربه ویژه در بطري پالستیکی و شیشه اتفاق می
 قوطی فلزي و تترا بریک درمقایسه با شیشه و پلی اتیلن ترفتاالت پیشنهاد شده است. 

 

  5ظروف کیسه در جعبه

این نوع بسته بندي داراي چند الیه شامل یک الیه آلومینیوم که معموال پلی استرمتالیزه شده و داخل یک جعبه 
الف). آلومینیوم سدي در برابر اکسیژن، نور و بخار آب ایجاد  5 قرار گرفته است می باشد (شکل 6مقوایی و معموالً مواج

کند. نوع پالستیک مورد استفاده براي کیسه بر مدت زمان نگهداري روغن تاثیر گذار است. این نوع بسته بندي می

1 Tetra prisma 
2 Tetra Brik 
3 Parallelpipedal shaped 
4 Mendez & Falque 
5 Bag in Box type 
6 Corrugated fiber 
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ولی قابل کند. ارزان و سبک است شبیه مقواي پوشش داده شده است که محافظت زیادي را در برابر اکسیژن ایجاد می
استفاده مجدد نیست. در حال حاضر براي بسته بندي روغن زیتون بسیار معمول و قابلیت بهترین نوع بسته بندي براي 

 ).2014روغن زیتون را دارد (وانگ، 

ب) بر کیفیت  5(شکل  1اي در تحقیقی در استرالیا، تاثیر نگهداري کوتاه و دراز مدت در ظروف قابل انعطاف کیسه
ون بررسی شده است. ماده بسته بندي مورد آزمایش چهار نوع ظرف قابل انعطاف شامل پلی اتیلن با دانسیته روغن زیت

با فویل آلومینیوم  3، پلی استر متالیزه شده پلی اتیلن با دانسیته متوسط2کم و شفاف، المینیت نایلون کواکسترود شده
فیلتر ماورا بنفش و با تخلخل و نرخ عبور متفاوت اکسیژن  و یک ظرف پالستیکی سخت (پلی اتیلن با دانسیته زیاد با

استفاده شده است. نتایج آنها نشان داد که اگرچه در برخی ویژگیهاي کیفی براي ظروف قابل انعطاف ورقه آلومینیوم و 
تقریبا ثابت  بطري پلی اتیلن با دانسیته باال، نایلون و پلی استر متالیزه شده وجود دارد، پراکسید در طول نگهداري

است. تغییرات در پلی اتیلن با دانسیته کم، آلومینیوم فویل و پلی اتیلن با دانسیته باال، نتیجه نفوذپذیري اکسیژن از 
دهد میان پلیمر است. افزایش سریع عدد پراکسید و کاهش ترکیبات فنلی در ظرف پلی اتیلن با دانسیته کم، نشان می

یتون مناسب نیست. بر عکس عدم تغییر در محتوي فنلی و عدد پراکسید روغن زیتون که این بسته بندي براي روغن ز
نگهداري شده در ظروف نایلونی و یا پلی استر متالیزه شده پلی اتیلن با دانسیته متوسط  نشان دهنده مناسب بودن 

  ).2012 و همکاران، 4براي بسته بندي و نگهداري در شرایط مناسب محیطی براي یک سال است (میلر

 

 

 

 

 

 
 

 

 اي (ب) در بسته بندي روغن زیتونکاربرد ظروف کیسه در جعبه  (الف) و کیسه - 5شکل

درصد روغن زیتون فرابکر یا مخلوط روغن زیتون و سرکه که براي  100میلی لیتري حاوي  10ساشه یک بار مصرف 
که به جاي مقوا، از  ریک است، به استثناي این) داراي بسته بندي مشابه تترا ب6شود (شکل چاشنی ساالد استفاده می

1 Pouches 
2 Coextruded nylon laminate 
3 MDPE 
4 Mailer 
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و  1شود (گیونزانابندي توصیه نمیشود. به دلیل مشکالت زیست محیطی ایجاد شده، این بستهکاغذ استفاده می
 ). 2109همکاران، 

 بسته بندي فعال

بسته بندي شده مدت شرایط غذاي است که با تغییر مداوم  اي از بسته بندي هوشمند بسته بندي فعال زیر مجموعه
دهد. به منظور کاهش میایمنی و خصوصیات حسی غذا را بهبود  و با حفظ کیفیت، زمان نگهداري آن را افزایش داده

ترین آنها استفاده از جاذبهاي  هاي مختلفی پیشنهاد شده است که معروف نفوذ اکسیژن به بطري روغن زیتون راه حل
کند. درخصوص بسته بندي ین موجود در فضاي باالسري ظرف را جدا میاکسیژن است که اکسیژن محلول و همچن

توانند در ها به راحتی می شود. این جاذبپالستیکی، اکسیژن جذب شده از دیواره ظرف در طی نگهداري هم حذف می
وغن زیتون انجام کار روند. تحقیقاتی که در زمینه رترکیب با مواد بسته بندي بدون تغییر در خواص ماده بسته بندي به

 ).2003، 2شده بیانگر تاثیر مثبت این مواد بر افزایش کیفیت روغن است (دل نوبیل

 
 زیتون روغن بندي بسته در مصرف بار یک ساشه کاربرد - 6شکل

 ترویجی توصیه

 کار به مواد و هاروش دانستن. است آن مدت طوالنی کیفیت حفظ براي مهم عوامل از یکی زیتون روغن بندي بسته
 بهبود براي الزم اطالعات آنها، بر موثر عوامل و نگهداري شرایط تاثیر و روغن با آنها هايواکنش بندي، بسته در رفته

 که تیره رنگی شیشه بندي، بسته در استفاده مورد مواد میان از. کندمی فراهم را شده بندي بسته زیتون روغن کیفیت
 و خنثی شرایط شیشه. است فروشی خرده براي زیتون روغن بندي بسته اهر بهترین گیرد، قرار مقوایی ظرف داخل

. کندمی ایجاد نور از محافظت براي را خوبی شرایط مقوا، با ترکیب صورت در و دارد اکسیژن برابر در عالی محافظت
 ولی رددا شیشه به نسبت کمتري بودن خنثی که شود بندي بسته فلزي ظروف در تواندمی زیتون روغن همچنین
 عمده بندي بسته براي نیتروژن تزریق همراه به زنگ ضد فوالد. کندمی ایجاد اکسیژن و نور برابر در کافی محافظت

 تترا و پک تترا و جعبه در کیسه( کامپوزیت و) ترفتاالت اتیلن پلی( پالستیک نهایت در و است شده توصیه فروشی
 و فلز پالستیک، شیشه، شامل بندي بسته انواع. دارند بیشتري تحقیق به  نیاز هاکامپوزیت اگرچه اند،قبول قابل) بریک

1 Giovenzana 
2 Del Nobile 
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 بسته در عمدتاً  شیشه و زنگ ضد فوالد فلزي، قوطی. شوندمی استفاده ایران در شده تولید زیتون روغن براي ساشه
 براي فروشی عمده و فروشی خرده مقیاس دو هر در. دارد وجود فروشی عمده یا و خرده سطح در و وارداتی هاي بندي
 خالص طور به هم زیتون روغن مصرف بار یک هاي ساشه. شودمی استفاده پالستیکی بندي بسته از بیشتر داخل، تولید

 هنوز) الیه چند هاي بندي بسته و جعبه در کیسه( هاکامپوزیت ولی شده تولید کشور در هاچاشنی سایر همراه به یا و
 از و فروشی خرده مصارف براي رنگی شیشه از است بهتر زیتون روغن کیفیت حفظ براي. ندارند جایگاهی ایران در

 . شود استفاده فروشی عمده مصارف براي نیتروژن تزریق با فلزي ظروف
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