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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي

 پژوهشگر: مهران عالم محمد قاسملو    
 عنوان طرح: روش توليد بيوفيلم های خوراكی از كفيران 

 استاد راهنما: دكتر فرامرز خدائيان 
 استاد مشاور: دكتر عبدالرسول اروميه ای 

 موسسه همكار : دانشكده پردیس كشاورزی و منابع طبيعی كرج

چكيده طرح: 
پساب حاصل از كارخانجات پنير سازی) آب پنير( به طور عمده در كشور توليد می شود و معموال زياد كاربرد ندارد و 
به  عنوان فاضالب اين كارخانجات محسوب می شود. استفاده از اين ماده ارزان به عنوان يك سوبسترای مغذی برای 
رشد مخمر های كفير برای توليد كفيران است. كفيران بيوپليمری است كه در ساخت پوشش های خوراكی استفاده 

می شود. اين بيوپليمر دارای خواص  سالمت بخش مانند خواص ضدسرطاني و خصوصيات ضد ميكروبی است. 
بيو فيلم های خوراكی به صورت اليه های نازكی از مواد خوراكی بر روی سطح مواد غذايی يا ميان تركيبات آن ها 
قرار می گيرند و به عنوان يكی از راههای اساسی كنترل تغييرات فيزيولوژيكی، ميكروبی و فيزيكو شيميايی در مواد 
غذايی مطرح می باشند. ساختار اصلی آن ها بر پايه پليمرهای طبيعی با خواص ويژه می باشد. عملكرد آن ها ايجاد 
يك سد در مقابل انتقال مواد )آب، گاز، چربی(، حفظ و انتقال اجزای مواد غذايی و افزودنی ها )رنگ ها، طعم دهنده 
ها و نظاير آن(، جلوگيری از رشد ريزسازواره ها در سطح مواد غذايی و نيز حفاظت مكانيكی آن ها می باشد. استفاده 
از كفيران در توليد بيوفيلم های خوراكی دارای مزيت های ذيل است: 1( باعث افزايش خواص ارگانولپتيك مواد 
بسته بندی می شوند. 2( اين بيو فيلم ها می توانند به عنوان انتقال دهنده مواد ضد ميكروبی و آنتی اكسيدان به 
كار روند. 3( باعث كاهش آلودگی های زيست محيطی می شوند زيرا مصرف توام بيو فيلم های خوراكی با محصول 
بسته بندی شده باعث می شود كه هيچ باقيمانده ای دور ريخته نشود.-4توليد اين بيو فيلم خوراكی در داخل كشور 

موجب صرفه جويي اقتصادي مي شود.


