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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیداشت و پس از برداشت محصوالت کشاوربر  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

  برای افزایش عمر نگهداری مواد غذایی کاربرد نانو کامپوزیت ها

 

  شادی بصیری

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 

shbasiri35@yahoo.com   

 

 چکیده
فناوری نانو عبارت از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی و ملکولی و بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و ملکول ها استوار 

نانو فناوری یکی از جدیدترین علوم است که زندگی بشر را دگرگون ساخته است و کاربرد آن در حوزه های مختلف  است.

علوم است . ازجمله کابردهای نانو مواد در علوم و صنایع غذایی می توان به بسته بندی، تولید غذاهای ملکولی، برچسب 

کپسوله کردن غذاها اشاره کرد. به منظور رفع معضالت حاصل از  گذاری، افزودنی های غذایی و روکش کردن آنزیم ها و

کاهش عمر انباری محصوالت غذایی ، فناوری نانو به اشکال مختلف توسعه یافته و به کمک سرمایه داران این صنعت آمده 

اند به صور مختلف بر است. یکی از کاربردهای اصلی فناوری نانو در صنایع غذایی، صنایع بسته بندی مواد می باشدکه می تو

 کیفیت و عمر نگهداری غذا تاثیر گذارد. 
 

 .غذایی کامپوزیت، نانوتکنولوژی، مواد، عمر نگهداریکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه

فناوری نانو، واژه ای کلی است و به تمام فناوری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطالق می شود )ابعاد 

ست(. نانومتر یک بیلیونیم متر است. جهت تصور اندازه نانو می توان گفت عرض یا قطر نانو متر ا 122تا  1بین 

نانو متر است یک جسم در مقیاس نانو حتی از یک یاخته نیزکوچکتر است و فقط با   02222موی سر انسان 

 ریزبین های اتمی خاص قابل مشاهده می باشد. 

ها یاس اتمی و ملکولی و بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و ملکولفناوری نانو عبارت از هنر دستکاری مواد در مق

 استوار است . 

نانو فناوری یکی از جدیدترین علوم است که زندگی بشر را دگرگون ساخته است و کاربرد آن در حوزه های مختلف 

هواپیماسازی ، کشتی علوم از جمله ساخت مواد، الکترونیک، رایانه، پزشکی و بهداشت، صنایع دفاع، خودروسازی، 

سازی و نساجی و همچنین علوم غذایی است که به دلیل احتیاج روزافزون بشر به غذا هرگونه تغییر و تحولی در آن 

 نقش به سزایی در تغییر کیفیت زندگی انسان خواهدداشت. 

ملکولی، برچسب ازجمله کابردهای نانو مواد در علوم و صنایع غذایی می توان به بسته بندی، تولید غذاهای 

 (، افزودنی های غذایی و روکش کردن آنزیم ها و کپسوله کردن غذاها اشاره کرد. labalingگذاری)

 

 ساختارهای اصلی نانو 

 نانو کپسول ها  - 0نانو ذرات ) نانو کامپوزیت ها(             – 1

 ا نانو الیاف ه – 2نانو لوله های کربنی                              – 3

 نانو حفره ها – nano wires               3)     نانو سیم ها ) – 1

 ایروژل ها – 0نانو کریستال ها                                     – 7
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 نانو ذرات 

 نانومتر است که می تواند رسانا ، نیمه رسانا و عایق باشد که در ساخت کامپوزیت ها 122تا  1یک نانو ذره در ابعاد 

نقش بسیار مهمی دارند. از جمله رایج ترین ذرات نانویی می توان به ذرات سرامیکی ، فلزی و پلیمری اشاره کرد. 

که مهمترین آنها ذرات نانو سرامیکی هستند. که در ساخت آنها فلزات و یا اکسیدهای فلزاتی نظیر اکسید تیتانیوم، 

 روی، آلومینیوم، آهن، سیلیکات وجود دارد. 

رات سرامیکی با قرار گرفتن در یک شبکه پلیمری، نانو کامپوزیتی را تشکیل می دهندکه استحکام و مقاومت نانو ذ

و هدایت الکتریکی پلیمر افزایش می یابد.  شیمیایی و حرارتی آنها افزایش یافته و وزن کامپوزیت کم می شود

ه آنها را برای بسته بندی محصوالت تازه، همچنین نفوذپذیری پلیمر را به انتشاروتبادل گازها کاهش می دهندک

پروسس شده و حتی محصوالت بسته بندی شده که نیازمند پروسس بعد از بسته بندی هستند )نظیر گرم شدن 

 در مایکروویو( نیز مناسب می کند . 

 

 نانو کپسول ها 

واد مورد نظر در داخل آن به هر ذره ای در ابعاد نانوکه دارای یک پوسته و یک فضای خالی جهت قرار گرفتن م

باشند نانوکپسول می گویند و این امکان را فراهم می سازند که ترکیبات فعال درون خود را در مقابل شرایط 

مناسب محیطی آزاد کنند مثال می توان یک آنزیم خاص را در کپسول تثبیت نمود و آن را در شرایط محیطی 

، و یا هر نوع شرایط محیطی نظیر امواج ماورای صوت  PHخاص، خاص مانند حضور یک ترکیب ، تغییرات دمایی 

 یا نوری این ترکیبات را آزاد نمود . 

 

 نانو لوله های کربنی 

نانو متر دارند که استحکامی زیاد داشته و خواص الکتریکی مختلف از خود نشان  122ساختاری لوله مانند به قطر 

بسیار کم می باشد و کاربرد زیادی در تهیه و ساخت سنسورهای  می دهند. قابلیت به هم چسبیدن این لوله ها

کوچک، تهیه کامپوزیت های مختلف برای تولید مواد مستحکم و سبک و پالستیک های ضد اشعه و ضد حرارت 

 دارند. 

 

 نانو حفره ها 

نفوذ به جدار سلول ها را نانو متر هستند. که به دلیل ساختار خاص آنها توانایی  12تا  1این مواد حفراتی به ابعاد 

 داشته و کاربرد زیادی در مهندسی سلولی ملکولی و تکنیک های بیوتکنولوژی دارند. 

 

 ایروژل ها 

و بالعکس به دست می آیند و در ساخت غشاهای  gelبه  solزیر شاخه نانو ذرات هستند و از تبدیل فرایند 

 جداسازی و فیلتراسیون های انتخابی کاربرد دارند. 

 

 نانو کامپوزیت ها 

کامپوز یعنی ترکیب کردن، پس کامپوزیت یعنی چیزی که از ترکیب چند چیز مختلف به دست آمده باشد. ترکیب 

چند ماده یعنی هر کدام قابلیت استفاده به صورت یک ماده مستقل را دارند. شاید اولین کامپوزیتی که بشر به آن 
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خانه، بشر از گل استفاده می کرد ولی پس از خشک شدن ترک می سر و کار پیدا کرد کاهگل بود. برای ساخت 

خوردند. در نتیجه مقداری کاه به آن افزودند تا حفره ها را پر کند و مانع ترک خوردن شود. در سال های اخیر مواد 

 کامپوزیتی به عنوان یک ماده مهندسی پذیرفته شده است .

ه خواص بد یک ماده را برطرف کرده و ماده دیگری که مکمل خواص کنیم؟ برای اینکچرا از کامپوزیت استفاده می

 ماده اولیه است به آن بیافزاییم و ماده مرکب نهایی با ویژگی های موردنظر را به دست آوریم. 

ترکیب در کامپوزیت به صورت فیزیکی است. وقتی یک یا چند ماده با ماده دیگری محاصره می شود به طوری که 

 نتوانند فرار کنند یک ترکیب فیزیکی ایجاد می شود. مثل کسی که در باتالق گیر کرده باشد. از محاصره آن 

 کامپوزیت ها از دو قسمت تشکیل شده اند . 

 (matrixماده زمینه ) – 1

ماده ای است پیوسته بوده و ماده دوم را در برگرفته است و در یک کامپوزیت، مقدار آن از قسمت تقویت کننده 

ست و نگهدارنده قسمت تقویت کننده است و محافظت آن را در برابر عوامل شیمیایی برعهده داشته و بیشتر ا

 همینطور انتقال دهنده نیرو به ماده پرکننده می باشد.

 ( fillerقسمت تقویت کننده یا پرکننده ) – 0

ه ای ، صفحه ای وارد زمینه ماده ای است که به ماده زمینه اضافه می شود که می تواند به صورت ذره ای ، رشت

 شده و خواص آن را بهبود بخشد.

 نانو کامپوزیت ها همان کامپوزیت های در مقیاس نانو متر هستند.  

بسته به این که زمینه نانو کامپوزیت از چه ماده ای تشکیل شده باشد آن را به سه دسته پلیمری) با مقاومت 

ه پذیری باال(  و سرامیکی ) با مقاومت حرارتی باال(  تقسیم می کنند. شیمیایی باال ( ، فلزی ) با مقاومت به ضرب

کامپوزیت های پلیمری کاربرد وسیع تری نسبت به بقیه دارند و به علت خواصی مانند استحکام ، سفتی و پایداری 

ی بسیار مرسوم است. از حرارتی و ابعادی، کاربرد زیادی پیدا کرده اند. تقویت پلیمرها با استفاده از مواد آلی یا معدن

تواند با چسبیدن نظر ساختاری، ذرات و الیاف معموال باعث ایجاد استحکام ذاتی می شوند و ماتریکس پلیمری می

به مواد معدنی ، نیروهای اعمال شده به کامپوزیت را به نحو یکنواختی به قسمت تقویت کننده منتقل کند. 

 سبک هستند و به علت استحکام و سختی باال کاربردهای وسیعی دارند.کامپوزیت های با بستر فلزی ، کم وزن و 

 کامپوزیت ها از نظر ماده تقویت کننده نیز به چند گروه ذره ای، رشته ای و ورقه ای تقسیم می شوند.

 

 خواص کلی نانو کامپوزیت ها

ر صنایع بسته بندی مواد غذایی، هنگامی که ماده پرکننده در مقیاس نانو به ماده موردنظر ما ) ماده زمینه( که د

اکثرا انواع پلیمرها می باشند ، اضافه گردد باعث ایجاد تغییراتی در خواص پلیمر موردنظر می شود که این تغییرات 

 اغلب مطلوب هستند:

 افزایش در مقاومت به کشش ، مقاومت حرارتی و شیمیایی و الکتریکی و ضربه پذیری ماده مورد نظر. - 1

(، استحکام UVخواص نوری و مکانیکی و رنگی، افزایش کشش پذیری ماده ، جاذب اشعه ماوراءبنفش ) بهبود – 0

 باال ، افزایش شفافیت.

 سبکی و سختی بیشتردر محصول نهایی  – 3

 (resyclableقابلیت برگشت به طبیعت ) -2

 مقاومت نانوکامپوزیت حاصله در برابر اشتعال  -1

 صله. خواص ضد خورندگی ماده حا-3
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 (barrier)افزایش خواص ممانعت کنندگی بسته نانوکامپوزیتی نسبت به انتشارگازها -7
 

 

 کاربرد نانو کامپوزیت ها در افزایش عمر انباری محصوالت غذایی 

براساس دانسته های قبلی خود از علوم و فنون غذایی،  می توان علت کاهش عمر نگهداری محصوالت غذایی را به  

 صه نمود :شرح زیر خال

 مواد غذایی تازه و فراوری نشده  – 1

 این نوع مواد بر اثر سه دلیل عمده فاسد و غیر قابل مصرف می شوند. 

 الف ( پیری در اثر تجمع گاز اتیلن و عدم کنترل عبورو مرور گازهای اطراف محصول 

 ب ( فساد حاصل از فعالیت میکروارگانیسم ها ی مختلف 

 موجود ج ( فعالیت آنزیم های 

 

 مواد غذایی  فرآیند شده  – 0

 عمر انباری این محصوالت نیز در اثر موارد ذیل کاهش می یابد :

 الف ( آلودگی ثانویه به میکروارگانیسم ها

 ب( تغییرات شیمیایی

به منظور رفع معضالت حاصل از کاهش عمر انباری محصوالت غذایی ، فناوری نانو به اشکال مختلف توسعه یافته و 

ه کمک سرمایه داران این صنعت غذا آمده است. یکی از کاربردهای اصلی فناوری نانو در صنایع غذایی، صنایع ب

بسته بندی مواد می باشدکه به چند حالت ظاهر و روی کیفیت و عمر نگهداری غذا می تواند تاثیر بگذارد که 

 تعاریف آنها به اختصار در ذیل آمده اند:

 

 بسته بندی هوشمند – 1

در بسته بندی هوشمند، تغییرات در محیط داخلی یا خارجی بسته، توسط حسگرهای موجود، حس می شود و این 

 –تغییرات به اطالع مصرف کننده می رسد. این نوع بسته بندی بر مبنای تکنیک های مختلفی مانند درجه حرارت 

وبی و شاخص پاتوژن ها ، شاخص زمان، شاخص میزان اکسیژن، شاخص میزان دی اکسیدکربن، شاخص رشد میکر

مکانی، شاخص عمر نگهداری، شاخص گازهای تجمع یافته، شاخص رسیدگی طراحی شده اند. به عنوان مثال 

 تثبیت آنتی بادی در جدار بسته بندی و فعال شدن عوامل تغییر رنگ در صورت وجود میکروارگانیسم های خاص.

به بسته بندی فعال تبدیل شده و به کنترل محیط بسته کمک  بسته بندی هوشمند در حالت پیشرفته می تواند

 کند و سالمت و کیفیت محصول مورد نظر را افزایش دهد.

  

 بسته بندی فعال – 2

بسته بندی فعال، تغییرات را در محیط داخلی یا خارجی یک بسته غذایی احساس کرده و به آن پاسخ می دهد. و 

 و طوالنی تر ماده غذایی کمک می کند . با تغییر خواص خود به نگهداری بهتر

در این نوع بسته بندی، مواد بسته بندی عالوه بر محافظت غذا از محیط اطراف نقش های دیگری نیز بر عهده دارد 

در واقع یکی از خصوصیات شاخص و بحرانی ماده غذایی در نظر گرفته می شود. و بسته بندی برای کنترل این 

مثال برای کنترل میزان اتیلن از اکسیداسیون اتیلن با پرمنگنات و یا برای کنترل عبور خصوصیت طراحی می شود. 

و مرور گازها با استفاده از ساخت فیلم های حاوی پلیمرهای کریستالی، با تغییر درجه حرارت و سرد شدن و یا 
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که دارای خواص ممانعت  گرم شدن، شدت عبور گاز را تغییر می دهند و یا استفاده ازنانوکامپوزیت های ویژه

 کنندگی نسبت به گازها هستند. 

 مفاهیمی که در سیستم های بسته بندی فعال وجود دارند و مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

کنترل رطوبت، گرفتن یا افزودن اکسیژن، گرفتن یا افزودن دی اکسیدکربن، فعالیت های ضدمیکروبی، زدودن 

ن بوهای مناسب و مطلوب، سرد کردن و گرم کردن، زدودن اتیلن، کنترل و تنظیم درجه بوهای اضافی، افزود

 حرارت. 

تحقیقات زیادی در این راستا در مراکز بسته بندی فعال به صورت تجاری صورت گرفته و انجام می شود.گیرنده 

، بنزوآکریالت ها در در قوطی های آبجو  mxd6ظرفیتی و نایلون 0های اکسیژن مثل بالشتک های حاوی آهن 

پوششها و سولفیت ها در قوطی آبجو و ترکیبات ضدمیکروبی همچون نمک های نقره، تولیدکننده های دی 

 اکسیدکربن و اتیل الکل.

 

 بسته بندی ضد میکروبی  – 3

د غذایی این نوع بسته بندی در کنار بسته های کنترل گاز امید تازه ای در کنترل کیفیت و افزایش عمر انباری موا

 به محققین داده است. 

این نوع بسته بندی در واقع به دلیل وجود مواد ضدمیکروبی در ساختمان فیلم مورداستفاده جلوی نفوذ 

میکروارگانیسم را از بیرون به درون گرفته و عوامل میکروبی داخل بسته را کنترل می نماید. در ذیل تعدادی از این 

 رد استفاده قرار می گیرند وپتانسیل الزم را دارند معرفی می شوند.ترکیبات که در بسته بندی ها مو

 

 بسته بندی غذاهای آماده نظامی -4

، ارتش آمریکا تحقیقات وسیعی به منظور استفاده از ساختارهای نانو کامپوزیتی پلیمری فاقد فویل  0220از سال 

د استفاده قرار می دهند، انجام داده است. هدف از به منظور تهیه غذا برای نظامیان که به صورت آماده و فوری مور

تن ضایعات  177/12تحقیق، کاهش مقدار ضایعات جامد ناشی از بسته بندی غذا ها بوده است. هر ساله میزان 

بسته بندی برای غذاهای آماده مصرف، تولید می شود.  علت این موضوع آن است که الیه فویل مصرفی در ساخت 

الیه به همراه یک  2تا  3برگشت به طبیعت نمی باشند. بسته بندی غذاهای آماده مصرف دارای  این بسته ها قابل

 ( .0222الیه فویل هستند ) ارتش آمریکا 

 ای هستند از جملههای غذاهای آماده نیازمند شرایط ویژهبسته بندی

درجه  122ماهه در  3اری درجه فارنهایت و ماندگ 02ساله در  3افت یا کاهش هوا، حداقل ماندگاری  – 1

 فارنهایت.

استفاده از پلیمرهای نانو کامپوزیتی دارای خواص ممانعت کنندگی یا کنترل شدید بر روی گازهای داخل و خارج 

 بسته می باشندکه عمر نگهداری را افزایش می دهد و حفاظت محصول را برای نظامیان بیشتر می کند. 

ضر تولید نمی شوند اما به منظور استفاده در آینده در مراحل تحقیق و بررسی بسته های نانو کامپوزیتی در حال حا

،  LDPEبیشتر هستند . بخش تحقیقات ارتش آمریکا در حال کار و پژوهش روی مواد مختلف پلیمری ازجمله 

NYLON  ،EVOH  ،PLA  ، PHA وPCL   سب هستند تا بتوانند مخلوط مناسبی از نانو فیلرها و پلیمرهای منا

 پیدا کنند. 

تکنیک های پیشرفته ای برای تهیه مواد بسته بندی جهت غذاهای تجاری وجود دارد که عمر نگهداری غذاهای 

های ساختارهای شودکه هزینهفرایند شده را افزایش می دهد. براساس تحقیقات ارتش امریکا براورد می
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بسته های ساخته شده در زمان حال باشد هزینه حاصل درصد کمتر از  32تا  12نانوکامپوزیتی در آینده به میزان 

از مواد اولیه کمتر، تولید پیشرفته تر و با شرایط اتوماتیک و هزینه های انتقال ضایعات کمتر را امکان پذیر می کند 

 (  0222) ارتش امریکا 

 

 بسته بندی دارای تکنولوژی حسی  – 5

بیونانو سنسورها و تکنولوژی حسی می باشد که توجه زیادی به  این مبحث ادامه راه تحقیقات انجام شده بر روی

واکنش های میکروبی، بیوشیمیایی و واکنش های عامل فساد در مواد غذایی دارد استفاده از این سنسورها در بسته 

 بندی مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

روبی و بیوشیمیایی محصوالت غذایی قابل حس می با کشف یک سری نانو و میکرو سنسور خاص تغییرات میک 

 باشند. 

مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک می تواند برای ارزیابی  –متدهای جدید اسپکتروسکوپی همچون فوتواولتراسوند 

سریع آلودگی های میکروبی سطوح غذایی یا پوشش های بسته بندی استفاده شوند. که در زمره تکنولوژی های 

براساس سیستم های آشکارسازی برای تعیین انتخابی گونه های  SPRد. بیوسنسورهای نوری مثل حسی می باش

 میکروبی هستند .

بیوسنسورهای مادون قرمز متوسط، مخلوطی از حسگرهای بیولوژیکی و اسپکتروسکوپی هستندکه عوامل پاتوژنی 

دارند. مشکل مهم، تلفیق این تکنیک ها  پیشرفته را آشکار می سازدکه کاربرد زیادی در سیستم های بسته بندی

در سیستم های بسته بندی مورد استفاده می باشدکه عالوه بر پیچیدگی های زیاد در نصب و استفاده ازاین متدها، 

 اطالعات کافی در مورد آنها به صورت تعریف کیفیت و سالمت وجود ندارد. 

ته بندی هوشمند مواد غذایی می تواند رل مهمی در همبستگی نانوبیوسنسورها و سیستم های میکروبی برای بس

 آشکارسازی تغییرات فسادی در بسته بندی غذا برعهده داشته باشند. 

این سیستم های جدید حسی می توانند ترکیبات مخصوص در مواد غذایی و نوشیدنی را به منظور آشکار کردن و 

سنگین، آنتی بیوتیک ها، باکتری های پاتوژن و  تعیین مقدار آلودگی های شیمیایی مثل حشره کش ها، فلزات

ویروس ها، توکسین ها، مایکوتوکسین ها را تعیین و تازگی غذاهای آبدار مثل ماهی و فراورده های تخمیری نشان 

 DNAدهند. نانو لوله های کربنی )چنددیواره ای( در طراحی و ساخت نانوبیوسنسورها می توانند مقادیر پروتئین، 

 ه مورد نظر راآشکار کند. ماد  RNAو

یکی از بهترین نانوایی ها در غرب استرالیا در استفاده از نانو کپسول هایی که شامل روغن ماهی تن )منبع غنی از 

( بوده اند، موفق بوده است. این مرکز از نانو کپسول ها در پرفروش ترین نوع نان خود 3اسیدهای چرب امگا 

ط زمانی باز و شکسته می شوند که وارد معده شده و در نتیجه بو و مزه ناخوشایند استفاده می کند و این ذرات فق

 روغن ماهی به مصرف کننده نمی رسد. 
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