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 یانم یهتغذ یسالم برا یغذاها یفیتدر حفظ ک یعیطب هاییبند نقش بسته

 وعده دانش آموزان

 

  *2، نجمه رمدانی1بهجت تاج الدین

 behjat.tajeddin@yahoo.com بندی( موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج استادیار )مهندسی بسته -1

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ساری، ایران -کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی -*2

nj.ramedani@yahoo.com 
 

 

 

  چکیده
 فکریی جهت رشد و پرورش قوای جسمی و تامین انرژمنظور بوعده در مدارس  تغذیه میانبندی مناسب برای بسته هدف:

انرژی هستند  غیره ازجمله مواد غذایی حاوی. مغزهایی مانند بادام، فندق، گردو واست پژوهش حاضر هدف كلّی آموزاندانش

ه توانند در كیف و  كولو درنتیجه می باشندمیحجم كمی با غذایی كامل ماده در واقع  ،باالدلیل داشتن ارزش غذایی بهكه 

محیطی پلیمرهای مصنوعی  . امروزه به دلیل اثرات نامطلوب زیستراحتی جا گرفته و همراه آنان باشندآموزان بهپشتی دانش

های حاصل از  بندی مورد توجه قرار گرفته است. فیلمغیرقابل بازیافت، استفاده از پلیمرهای طبیعی یا نسبتا طبیعی برای بسته

ها را با محدود كردن انتقاالت ناخواسته در محصوالت ا حفظ كرده و پایداری و ماندگاری آنچنین پلیمرهایی، كیفیت غذا ر

 دهند. غذایی افزایش می

گیرد. ضمناً ی تحقیقات كاربردی قرار میتحقیق پیش رو، بنیادی از نوع نظری بوده و از لحاظ هدف در زمره روش پژوهش:

 ای استفاده شده است.ابخانهآوری اطّالعات اوّلیه، از روش كتجمع برای

به خوردن میان وعده غذایی، اهمیت دادن به نظر او توسط  و نوجوان های افزایش عالقه كودکیکی از راه نتایج و بحث:

تواند بر آموزان میگنجاندن یک میان وعده مناسب و مغذی در برنامه غذایی روزانه دانشوالدین برای انتخاب غذای سالم است. 

ها تاثیر مثبت داشته باشد. مغزها مثل بادام وتاه مدت، میزان توانایی یادگیری و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی آنحافظه ك

از آنجایی كه معموال خشکبار از جمله مغز گردو دارای مقادیر قابل های مناسبی هستند. زمینی، پسته، بادام و گردو میان وعده

ها، به حفظ كیفیت بندی مناسب با خاصیت بازدارندگی نسبت به تركیبات فرار و روغن توجهی چربی هستند، انتخاب ماده بسته

 كند. مواد غذایی، در طول عرضه و نگهداری كمک می
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. گرددمحیطی كمتر می و هم آلودگی زیستشود می مصرف یترهم غذاهای سالم ،های طبیعیبندی با بستهگیری کلی: نتیجه

بندی جذاب، جایگزین تنقالت مضر تواند به امنیت غذایی جامعه كمک كرده و مواد مغذی با بستهمیلذا توجه ویژه به این امر 

 موجود شود. 

 آموزانبندی، تغذیه، دانشوعده، بسته میان  های کلیدی:واژه

 

  مقدمه
 یناز ا یدارند كه بخش یاز.. ن، رشد و .ها یتانجام فعال یبرا ینو پروتئ یانرژ ی، به مقدار كافمدرسه، روزانه ینر سند كودكان

كه در  ییدر روزها و نوجوانان كه كودكان ییگردد. از آنجا ینوعده تأم یانم یقاز طر یداست با یكالر 055-055كه حدود  یازن

وعده و هم  یانهم مکان عرضه م ستیینند لذا باكمی یندر مدرسه تأم یمواد خوراك یدخر طریقرا از  یازن ینمدرسه هستند، ا

در این  های موجودترین دغدغهیکی از مهم. شود آموزان حفظباشند تا سالمت دانش یبهداشت یطشرا یدارا یود مواد خوراكخ

عنوان یک محافظ فیزیکی محصول بوده و با ایجاد شرایط بندی بهبسته. استبندی بستهمواد افزایش كیفیت  موضوع،

 ،های تهیه شده از پلیمرهای طبیعیبندی. بستهشودندگاری مواد غذایی میمنجر به افزایش زمان ما ،فیزیکوشیمیایی مناسب

ها ای از افزودنیای مناسب برای افزودن طیف گستردهسدی در برابر رطوبت، بخار آب، گازها و مواد محلول بوده و نیز وسیله

ها نسبت به ات غذایی هستند. مزیت اصلی آنها و سایر تركیبها، رنگها، ضد میکروباكسیدانمانند تركیبات ضد قارچی، آنتی

بندی مواد غذایی از نظر هدف اصلی از بستهامروزه،  .]1[ ستا هاپذیر بودن آنتخریبمواد پلیمری مصنوعی زیست

توان تولیدكنندگان و مصرف كنندگان این است كه ضایعات یا به عبارتی میزان زباله را كاهش دهند. برای این منظور می

 بندی ارائه كرد. بسته نظامای نوینی را در هروش

ای آنان ارزیابی رفاه اجتماعی مردم در كشورهای مختلف بر اساس معیارهای گوناگون از جمله وضعیت تغذیهدر حال حاضر، 

 عادات .]2[كه مردم آن از نعمت تندرستی و تغذیه مناسب برخوردار باشند  گردندشود و جوامعی پیشرفته محسوب میمی

ها در شکل دادن شخصیت اولیه كودكان نقش یابد، خانوادهگیرد و تا سنین بعدی ادامه میغذایی از دوران كودكی شکل می

های والدین است. هر روزه بر انواع مواد غذایی تولیدی آموزان همواره یکی از دغدغهتغذیه فرزندان و دانش .]0[بسزایی دارند 

بندی و تمایز مواد غذایی مفید و مضر را دشوار خواهد كرد. اكثر این محصوالت به واسطه قهشود كه این تنوع، طبافزوده می

كنند. به همین دلیل جلوگیری از مصرف مواد غذایی مضر از یک های ظاهری و طعم دلچسب، فرزندان را جذب خود میزیبایی

الدین را با مشکل بزرگی رو به رو كرده است. رشد طرف و شناخت تغذیه مفید و تشویق فرزندان به مصرف آن از طرف دیگر، و

  [.4]مناسب است  ییو عادات غذا یحصح یهكودكان در گرو تغذ

. مواد دارندبندی غذایی عمال تجزیه ناپذیرند كه مشکل محیطی جهانی جدی در پی این روزها اكثر مواد به كار رفته برای بسته

ی و زیستی مورد بررسی قرار می گیرند تا كیفیت غذا را در حالی كه ضایعات های خوراكزیستی جدید به منظور توسعه غشاء

یا پوشش مقابله با انتقال  ردهای غذایی، مهمترین ویژگی فیلمبرای بسیاری از كارب [.0] دهند، باال ببرندبندی را كاهش میبسته

 های مخرب شیمیایی وید حفظ شود و واكنشرطوبت است. چرا كه در بسیاری از مواد غذایی سطوح خاصی از فعالیت آبی با

آنزیمی به شدت تحت تاثیر فعالیت آبی یا مقدار رطوبت است. بنابراین انتقال رطوبت در محصوالت غذایی به شدت كیفیت، 

اطرف آن تواند درون غذا و یا بین غذا و اتمسفر دهد. تغییرات در محتوای رطوبت غذا میپایداری و ایمنی را تحت تاثیر قرار می

تواند به واسطه نیروهای موئینیگی و انتشار سطحی آب مهاجرت كند. سرعت انتقال رطوبت بین رخ دهد. رطوبت هم چنین می

یابد. عالوه بر انتقال بخارآب، انتقال گازهایی مثل بندی كاهش میغذا و اطراف آن با پوشاندن كامل ماده غذایی با پوشش بسته

-تخریباز واژه زیست یبر اساس تعریف [.6]دهد شخصا پایداری ماده غذایی را تحت تاثیر قرار میاكسیژن و دی اكسیدكربن م

شود كه قابلیت تجزیه كامل به دی اكسیدكربن، آب، متان و به انواعی از این مواد اطالق می طبیعیهای ها و پوششپذیر، فیلم
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یا نسبتا  های طبیعیبندی بستهاستفاده از با بنابراین،  [.7]باشند  ها را داشتهتوسط میکروارگانیسم 1مقدار اندكی زیست توده

بندی مواد بسته یتاهم یلبه دلد. گردمحیطی كمتر می و هم آلودگی زیستشود می مصرف یترهم غذاهای سالم طبیعی،

آموزان وعده دانش یانم یهتغذ یسالم برا یغذاها یفیتدر حفظ ك یعیطبهای یبند نقش بسته ی، مقاله حاضر به بررسغذایی

  پردازد.یم

 ینظهر، كودک ممکن است گرسنه شود و ا یکساعات نزد یرادارد، ز یتاهم یاربس یمناسب و مغذ یها وعده  یانم یهته

شده  یبندبسته ییموارد، ضرورت توجه به مواد غذا ینكند. تمام ا یم  قابل تحمل یراو غ ینشستن سر كالس را برا ی،گرسنگ

 یرفتار یاز الگوها یاریبسسازد.  یآشکار م یشاز پ یشدر مدارس را ب وزانآمدانش یحصح یهدر بوفه مدارس و تغذموجود 

باره چه خوردن و در ییاز عادات غذا یاریبس و [9،8] یردگیشکل م یها، در زمان كودكآن ییعادات غذا یژهبه و رگساالن،بز

ن صرف یعموما با حضور والد ییغذا یاصل یهاكه وعده ییاز آنجا[. 15] شودیاز خانه كسب م یرونب یطچگونه خوردن از مح

مورد عالقه خود  یهایانتخاب خوراك یبرا یشتریو استقالل ب یكودک، آزاد كه ییهاها به عنوان وعدهوعده یان، مگرددیم

مورد عالقه شان  یهاوعده یانساله، م 12 تا 8% كودكان 07 ،یادر استرال یقاتاز تحق یکی یجكند. طبق نتایم یداپ یتدارد اهم

  [.11]كند یم ینرا تام هاآنروزانه  ی% انرژ20از  یشها بوعده میانكنند و یرا خود انتخاب م

وعده  یانمصرف م [.12]شود  یكودكان م یانرژ یشحافظه و افزا یتوعده در هنگام روز سبب بهبود و تقو یانمصرف م

داشته باشد و  فیكا ییارزش غذا یدبا یوعده مصرف یانم[. 10]شود  یعملکرد كودكان م یشمختصر در طول روز سبب افزا

در مطالعات متعددی گزارش  [.14]سالم و با اقتصاد خانواده تناسب داشته باشد  یكند، از نظر بهداشت ینفرد را تضم یترضا

لم، فقدان غذای كافی در خانواده های با وضعیت ف تغذیه ساربه ط شده است كه علیرغم آگاهی تغذیه ای كافی و نگرش مثبت

كودكان  یازمورد ن یانرژ یزانم .]10[اقتصادی پایین یک مانع بزرگ در رسیدن به تغذیه سالم و متنوع است  -اجتماعی

 یقركودكان از ط یازمورد ن یتحرک و سرعت رشد، متفاوت است و اگر انرژ یزانتفاوت در اندازه بدن، م یلبه دل یا مدرسه

به مصرف  یانرژ ینتام یشود، برا بدن  یها بافت یمصرف رشد و ترم یدكه با ینینشود، پروتئ ینتام یو چرب یدراتكربوه

 .رسد یم

 

 سوابق تحقیقاتی 
ها در یوهها از م% آن18از تنقالت كم ارزش و  ی% كودكان مورد بررس25آباد استان لرستان نشان داد كه در خرم یامطالعه

-، مصرف صبحانه سبب افزایش در عملکردهای شناختی دانشGailبر اساس مطالعه [. 16]ند نكیها استفاده معدهو یانم

انجام شده است، بین  2559ای كه در سال بر اساس مطالعه. ]17[ شود كه خود عامل بهبود سبک زندگی استآموزان می

ای و همکاران، آگاهی تغذیه Wardleاساس مطالعه بر . ]18[د دارد داری وجوها ارتباط معنیسطح آگاهی والدین با فرزندان آن

 . ]19[شود ای سالم میسبب بهبود در كیفیت رژیم غذایی و رفتارهای تغذیه

ها نیز اهمیت داده شود تا ضمن حفظ بندی آنای، الزم است به موضوع بستهبنابراین، با توجه به اهمیت تغذیه میان وعده

آموزان، از تولید زباله و مواد تجزیه ناپذیر فراوان توسط این گروه ستفاده از یک ماده مغذی سالم برای دانشكیفیت محصول و ا

 نیز جلوگیری كرد.
 یوهاند. شبه كار برده شده یتبا موفق یتازه و توت فرنگ یهادانه یدر لفاف پوش ،سلولز یهبر پا یهالفافیا  های طبیعیپوشش

 ینو از دست دادن رطوبت در ا دادهرا بدست  یجهنت ینروكش دادن و غرقاب كردن بهتر یهاا روشب یسهدر مقا یبرس مال

 [. 25] ه استرساند محصوالت را به حداقل

)كربوكسی متیل سلولز( كه نوعی پوشش  CMCور كردن مغز گردو در محلول  با غوطهنشان داد كه  2556الیزابت در سال 

ز تماس اكسیژن با محصول جلوگیری كرده و لذا از اكسید شدن و تولید طعم و بوی نامطلوب توان ا می  ،است طبیعی خوراكی

 . ]21[  توان زمان ماندگاری مغز گردو را افزایش داد در مغز گردو جلوگیری كرد. به این ترتیب می

                                                 
1 biomass 
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 یهایلمبا استفاده از ف نییزمیبو س یبس یهاتکه یزمان ماندگار یشافزا ی، به بررس1996و همکارانش در سال   یدوینبا

و نگهدارنده،  یداناكسیسلولز به همراه مواد آنت یهبر پا یخوراك یلمبه كار بردن فداد كه نشان  یجپرداختند. نتاطبیعی  یخوراك

 ینرساند. افزودن پروتئیم لسیوسدرجه س 4 یهفته در دما یکرا به مدت زمان  ینیزمیبو س یبقطعات س یزمان ماندگار

 كه یشود. زمانیم یخوراك یلمدر ف یژنبخار آب و اكس یعبورده یبموجب كاهش در ضر یخوراك یلمف یوندر فرموالس یاسو

PH  یاسو ینسلولز به همراه پروتئ یلمت یه كربوكسیبر پا یخوراك یلمف یونباالتر باشد، فرموالس ینپروتئ یزوالکتریکاز نقطه ا 

 .]22[ موثر است یاربس یدر كنترل افت وزن

 یشترب یمریشبکه پل نرم شدن یلشوند، به دلیكه مرطوب م یطیدار در شرایحهسلولز به مواد را یهبر پا یهاپوشش یرینفوذپذ

ها به در برابر عبور روغن یمانع خوب ی،آبدوست یعتاز طب یبرخوردار یلبه دل یسلولز یهمواد با پا ی،به طور كل .]20[ شودیم

  .]24[ روندیشمار م

پرداختند.  (MFCهای سلولزی )میکروفیبریل یغشاها یكنندگو ممانعت یمقاومت یهایژگیبه و( 2559) ینیوسو است یورودس

مقاومت صفحات ورق را  یه،ورق پا ی( رویینها یهدرصد وزن پا 5-8) یسطح یهآن به عنوان ال یریكارگهبكه نشان داد  یجنتا

 یرا برا یطشرا یژنانتقال اكس یینتخلخل را كاهش داد. درجات پا یبو ضر یشانهوا یریو نفوذپذ یشافزا یبطور قابل توجه

بر  یبندكاربرد بسته یتتوان آن را به گسترده كردن قابلیم یجهدر نتو  كندیاصالح شده آماده م یطیمح یبندتوسعه بسته

 .]20[ سلولز نسبت داد یمبنا

سوربات  یسلولز حاو یلمت یكربوكس یۀبر پا یخوراك یهاوششپ یاثرات ضد قارچ ی( به بررس1095زاده و همکاران )قنبر

كه در نمونه شاهد  ها نشان دادتند. شمارش كپکدر پسته پرداخ یلوسآسپرژ ینكننده آفالتوكس یدتول یهابر گونه یمپتاس

از  یشده، رشدپوشش داده  یهادر نمونه كه یگرم نمونه بودند در حال در 52/2× 156ها )پوشش داده نشده( شمارش كپک

 .]26[ كپک مشاهده نشد

 

  گیرینتیجه

آموزان بر حافظه كوتاه مدت، میزان توانایی یادگیری و ی مناسب و مغذی در برنامه غذایی روزانه دانشهاگنجاندن میان وعده

ها نسبت به رش آننگبویژه ها در انتخاب مواد غذایی مناسب خانواده. ردها تاثیر مثبت دابه دنبال آن پیشرفت تحصیلی آن

مغزها مثل داشته باشد. آموزان  سالمت دانشبهداشت و در تواند نقش موثری میهای آموزشی میان وعده غذایی و اجرای برنامه

از آنجایی كه معموال خشکبار از جمله مغز گردو دارای مقادیر های مناسبی هستند. بادام زمینی، پسته، بادام و گردو میان وعده

، به حفظ كیفیت مواد غذایی در طول عرضه و واص مطلوببندی مناسب با خ ی چربی هستند، انتخاب ماده بستهقابل توجه

 كند.نگهداری كمک می

-یدر خانه شکل م ییآن مهم است. فرهنگ و عادات غذا یفیتشود، نوع و ك یهتهماده غذایی آموز از هر جا كه  دانش یهتغذدر 

بندی به استفاده از مواد غذایی دارای بسته آموزاندانشهمچنین و  ینوالد و تشویق آموزش .شود یم یتو در مدرسه تثب یردگ 

 باشد.تغذیه سالم و تولید زباله كمتر میبه هدف  یدنرس یهااز راههای طبیعی بندی شده در پوششبسته غذایی و بویژه مواد
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