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مقدمه
مدت زمان زیادی می گذرد که از پلیمرهای سنتزی همچون پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن، پلی اتیلن ترفتاالت 
و پلی وینیل کلراید به عنوان مواد بسته بندی استفاده می شود. در دسترس بودن مواد خام فراوان، هزینه کم، خواص 
مکانیکی خوب و خصوصیات سدی مناســب در برابر اکسیژن، دی اکسید کربن و ترکیبات آروماتیک، از جمله 
دالیل اســتفاده از آن ها است. مشکل اصلی کاربرد این گونه مواد، مدت زمان طوالنی تجزیه آن ها است که باعث 
ایجاد آلودگی های زیست محیطی می شود. نمونه ای از این آلودگی ها در شکل 1 نشان داده شده است. عالوه بر این، 
آلوده شدن مواد غذایی به وسیله انتقال مونومرهای مواد پالستیکی بسته بندی، مشکل دیگری است که از سالمت 
غذا کاسته و طعم و بوی مواد غذایی را نیز تغییر می دهد. در نتیجه به منظور رعایت مسائل زیست محیطی و اقتصادی، 
کاهش انتشار زیست محیطی مواد سنتزی به وسیله کاهش اثرات شدید محیطی آن ها در هر مرحله ای از دوره عمرشان 
مهم اســت. کاربرد فناوری های نوین از جمله فناوری نانو، کمک خواهد کرد که مشــکالت ذکر شده تا حدودی 
رفع شوند. کاربرد مواد نشأت گرفته از منابع تجدیدپذیر )الیاف طبیعی/پلیمرهای طبیعی( در این زمینه حائز اهمیت 
است. به طور کلی، کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف طبیعی در مقایسه با دیگر مواد مشابه سنتزی متداول، 
فراوان تر، تجدیدپذیر، ارزان، به طور جزئی یا کلی بازیافت پذیر و زیست تخریب پذیر بوده و دارای چگالی کم در 
عین خواص مکانیکی رضایت بخش اند. امروزه کامپوزیت های تقویت شده با الیاف خام طبیعی، موضوع پروژه های 

علمی، تحقیقاتی و برنامه های تجاری متعددی اند ]1[. 
فناوري نانو، زیست شناســي و ژنتیک مولکولي، فناوري اطالعات و علوم شــناختي، چهار زیرساخت انقالب سوم 
علمی- صنعتي کنونی را تشــکیل داده و توســعه علم و فناوري را تا حداقل پنجاه سال آینده رهبري خواهند کرد. 
هم پوشــاني این چهار حوزه در آینده اي نه چندان دور، ســاختاري واحد با محوریت نانوفناوري را به دنبال خواهد 
داشــت. نانوفناوري امکان تولید دســتگاه ها، ادوات و مواد هوشمند نانومتری )یک تا صد نانومتر( را با ویژگي ها و 
مکانیسم هاي بسیار پیشرفته موجود در دستگاه هاي زیستي و هوشمند طبیعي، به وجود خواهد آورد. بررسي اوضاع 
جهاني در حوزه علوم و فناوري نانو به روشني نشان مي دهد که ایجاد و اکتشاف در این حوزه مي بایست در درجه اول 
اولویت هاي کشور قرار گیرد، زیرا عقب ماندن ایران از قافله بزرگ جهاني در حال حرکت، ضربات جبران ناپذیري 

را بر امر توسعه علمي و فني کشور در کلیه حوزه هاي علوم وارد می کند.
ورود فناوری نانو به حوزه بسته بندی مواد غذایی در سال های اخیر، منجر به ارائه بسته بندی هایی جدید با ویژگی های 
متفاوت شــده است. در این نوع از بســته بندی ها، کاربرد مواد نانومتری مانند نانوسلولز، نانورس، نانوذرات فلزی، 
نانوذرات اکسید فلزی وغیره در زمینه پلیمری، استحکام و نفوذپذیری بسته بندی را به شکل چشم گیری بهبود می دهد. 
به نظر می رسد که این نوع بسته بندی، یک گزینه امیدبخش با پتانسیل باالی تجاری جهت تضمین سالمت و کیفیت 
غذا در صنعت بسته بندی مواد غذایی باشد. فناوری نانو، نویددهنده دست یابی به بسته بندی هایی با ایجاد ویژگی هایی 
از قبیل زمان ماندگاری بیشــتر، ایمن تر بودن، ســالم تر بودن و قابلیت ردیابی بهتر برای مواد غذایی است. همچنین 

 شــکل 1.نمونه  ای از 
آلودگی های محیط زیست 

توسط پلیمرهای سنتزی
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فناوری نانو می تواند با اصالح نفوذپذیری فیلم های بسته بندی، ویژگی های سدی آن ها را افزایش و مقاومت حرارتی 
آن ها را بهبود بخشد.

نانوسلولز
یک نانومتر معادل یک میلیاردم متر، یا تقریباً یک هشتاد هزارم قطر مو و یا معادل اندازه ده اتم هیدروژن است که 
در کنار یک دیگر قرار گرفته اند. مواد دارای ســاختار نانومتری، ویژگی های فیزیک وشیمیایی منحصر به فردی را 
از خود نشــان می دهند. نانوســلولز یکی از این گونه نانومواد است. از جمله منابع سرشار سلولز می توان به درختان، 
 1 گیاهان، جلبک ها، باکتری ها و جانوران نیام دار1 اشــاره نمود ]2[. چهار گروه عمده نانومواد سلولز عبارتند از: 
3 نانوسلولز   ، )NCC( 4 یا سلولز نانوبلورین)CNC( 3 2 نانوبلورهای سلولز  ، )CNF یا NFC( 2 نانوفیبریل های سلولز
4 نانوکامپوزیت های مبتنی بر نانوسلولز. ویژگی مهم نانومواد سلولز، منابع تجدیدپذیر  باکتریایی BNC( 5(  ]3[ و 
و بســیار فراوان آن ها و همچنین زیســت تجزیه پذیر بودن و قابلیت بازیافت محصوالت حاوی آن ها است. به علت 
مشــخصه ســدی نانوسلولز در برابر ورود اکســیژن و رطوبت و داشتن کیفیتی بهتر و یا حداقل مشابه کیفیت سایر 
محصوالت پلیمری با داشتن مزیت زیست تجزیه پذیر بودن، از آن در صنعت بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود. 
عالوه بر این، نانوسلولز دارای خواص مکانیکی فوق العاده ای مانند سفتی باال ]4 و5[، وزن کم، سطح ویژه باال ]6[ و 

نسبت استحکام به وزن چشم گیر است که بر دیگر مزایای نانوسلولز می افزایند.
روند روبه رشــد فناوری نانو و به خصوص کاربرد نانوســلولز در جهان با توجه به رشد صعودی پتنت ها و مقاالت، 
فعالیت های پایلوت و تجاری شده، مشخص است. به دلیل داشتن خصوصیات ویژه، این نانومواد کاربردهای بسیاری 
در صنایع مختلف مانند صنعت بسته بندی مواد غذایی، صنعت کاغذ، پزشکی و داروسازی، پوشش و نانوکامپوزیت ها 
و غیره یافته اند. عواملی چون سازگاری نانوسلولز با محیط زیست در کنار نیاز صنایع داخلی و وجود زیرساخت های 
الزم در کشــور، بر این کاربردها افزوده اند. از جمله این کاربردها می توان به کاربرد نانوسلولز در ساخت فیلم های 

خوراکی، زیست پالستیک ها، کاربرد در بسته بندی های هوشمند )حسگرها( و فعال و غیره ، اشاره نمود. 

فیلم های خوراکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی
بســته بندی های زیســت تجزیه پذیر که قابلیت خوردن و مصرف به همراه ماده غذایی را دارند، به دو دسته فیلم ها و 
روکش های خوراکی تقســیم بندی می شوند. فیلم های خوراکی قبل از کاربرد در بسته بندی ماده غذایی به صورت 
الیه های نازک تولید می شــوند و بعد همانند پلیمرهای سنتزی برای بسته بندی به کار می روند. فیلم ها می توانند به 
شکل های مختلف از جمله لفاف، کپسول و یا کیسه تولید شده و یا با ضخامت زیاد قالب گیری شوند )شکل 2 و 
شکل 3(. فیلم های خوراکی، جایگزینی یا تقویت الیه های طبیعی را جهت جلوگیری از کم شدن رطوبت فراهم 
می کنند، در حالی که به طور گزینشــی، تبادل گازهای مهمی مانند اکسیژن، دی اکسیدکربن و اتیلن را به صورت 
کنترل شده، ممکن می سازند. از وظایف فیلم های خوراکی می توان به ایجاد یک مانع انتخابی برای به تأخیر انداختن 
مهاجرت رطوبت، عبور گازهای اکســیژن و دی اکســید کربن، مهاجرت روغن و چربی، انتقال حل شده ها، بهبود 
خواص مکانیکی و حمل و نقل مواد غذایی، بهبود استحکام مکانیکی ماده غذایی، حفظ ترکیبات طعم دار فرار و 

حمل افزودنی های خوراکی اشاره نمود. به طور کلی ضخامت فیلم های خوراکی کمتر از ۰/3 میلی متر است.
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 شکل 2. نمونه ای 
از فیلم های خوراکی

 شکل 3. نمونه ای 
از فیلم های خوراکی با 

ضخامت زیاد

در بسته بندی مدرن مواد غذایی، عالوه بر ویژگی های اصلی مورد انتظار از بسته بندی مانند در برگرفتن، نگهداری و 
محافظت از مواد غذایی در برابر عوامل خارجی، ویژگی های دیگری چون افزایش زمان ماندگاری، بهبود خواص 
تغذیه ای، جلوگیری از فســاد و افت مواد مغذی و فعال بودن را نیز باید در نظر داشــت. به عنوان مثال در بسته بندی 
فعال، نگه دارنده هایی از قبیل مواد ضدمیکروبی، طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها و مکمل های غذایی در طی زمان در 

غذا آزاد می شوند.

نانومواد در صنایع غذایی، پنجره جدیدی از فرصت ها را برای خلق مواد جدید با کارایی باال که اثراتی اساسی بر روی 
هر سه محور فرآوری، بسته بندی )ذخیره سازی( و کنترل کیفی و ایمنی مواد غذایی دارند،  می گشاید. دلیل اصلی 
استفاده از نانومواد طبیعی در بسته بندی مواد غذایی، فراهم نمودن نوعی از بسته بندی می باشد که مواد غذایی را از گرد 
و غبار، گازها، نور، پاتوژن ها و رطوبت حفظ می کنند. اساساً این نانومواد ایمن و بی اثر بوده و تولید آن ها ارزان و کار 
کردن با آن ها ساده بوده و می توان مجدداً از آن ها استفاده نمود. کاربرد نانومواد پرکننده در تهیه فیلم های زیستی در 

بسیاری از مطالعات بررسی شده است ]1[.

 پیشینه فیلم های خوراکی
سالیان درازی است که از فیلم های خوراکی برای نگه داری بهتر محصوالت غذایی و افزایش جذابیت ظاهری آن ها 
اســتفاده می شود. در گذشته معموالً برای ترکیباتی مانند سوســیس و کالباس از روده حیوانات استفاده می شد که 
آن ها را از گوشت گاو پر می کردند، اما به تدریج موادی مثل کالژن، سلولز و دیگر گونه های خوراکی جایگزین 
روده حیوانات شــدند )شــکل 4(. اولین بار در سال 1985 توســط پارکر و موریس6  از فیلم ژالتین برای نگه داری 
گوشت استفاده شد. همچنین در کشور انگلستان، از ساختارهای لیپیدی برای افزایش زمان ماندگاری محصوالت 
گوشــتی و از کالژن۷ یا مواد شــبیه به کالژن برای تولید سوسیس استفاده شد. ساخت فیلم ها از سلولز و مشتقات 
ســلولزی محلول در آب به منظور محافظــت از مواد غذایی و ممانعت از کم شــدن رطوبت آن ها نیز برای مدت 
زمان زیادی است که شناخته شده است. بسیاری از پلیمرهای خوراکی مانند مشتقات ساده سلولز که یکی از اجزاء 
ساختار گیاه است، غیرسمی هستند. کاربرد فیلم های خوراکی سبب کاهش نفوذ گاز، کاهش حرکت روغن ها و 
چربی ها، کاهش حرکت حل شده ها، کاهش هدررفت طعم ها و مزه های فّرار، بهبود خواص ساختاری، وارد نمودن 
رنگدانه ها، چاشنی ها و مواد افزودنی غذایی، بهبود ظاهر، جلوگیری از انتقال رطوبت و اکسیژن، کاهش جذب روغن 
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 اجزاء تشکیل دهنده فیلم های خوراکی
پلیمرها اجزاء اصلی بســیاری از فیلم های خوراکی اند. در ســال های اخیر محققان نشان داده اند که می توان از مواد 
پلی ســاکاریدی در مقیاس نانومتر مانند سلولز و کیتوسان، در تهیه فیلم های خوراکی مورد استفاده در کاربردهای 
بســته بندی مواد غذایی استفاده نمود ]۷[. به طور کلی الیه های ساخته شده از فیلم های پلیمری خوراکی به صورت 

انعطاف پذیر و چقرمه طراحی می شوند.
فیلم های مرکب یا کامپوزیت از یک الیه چربی همراه با یک الیه پلی ســاکاریدی و یا یک الیه پروتئینی تشکیل 
می شــوند. به عبارتی مواد چرب در ماتریس پلی ســاکاریدی و یا ماتریس پروتئینی پخش می شود. اکثر فیلم های 
مرکب از یک الیه چربی برای ایجاد ســدکنندگی در برابر رطوبت و یک پلیمر بســیار قطبی نظیر پلی ساکارید یا 
پروتئین به عنوان ماتریس ســاختار، تشکیل شــده اند. با اضافه کردن افزودنی ها به فیلم خوراکی می توان پایداری، 
انعطاف پذیری و ســایر خصوصیات مکانیکی فیلم را بهبود داد و تغییرات قابل توجهی در خصوصیات ســّدی آن 
ایجاد نمود. امولســیفایر ها )جهت نگه داری اجزاء در محلول(، سورفکتنت ها )کاهش کشش سطحی فرمول بندی 
فیلم برای دســت یابی به پوشش یکنواخت، پایدار کردن فاز پاشیده در محلول پلیمری قبل از کاربرد آن در سطح 
مواد غذایی( و نرم کننده ها 9 )بهبود خصوصیات مکانیکی فیلم ها( نمونه ای از افزودنی های فیلمی اند. از جمله دیگر 
افزودنی ها می توان به ترکیبات ضدمیکروبی، آنتی اکسیدان ها، طعم دهنده ها، عطردهنده ها،  رنگدانه ها، نگه دارنده ها و 
ویتامین ها اشاره نمود. این فیلم ها به عنوان سیستم های بسته بندی جدید عمل کرده و رهایش این اجزاء فعال را کنترل 
می کنند. آمیختن ترکیبات ضدمیکروبی در فیلم های خوراکی، راهی جدید را برای بهبود ســالمت مواد غذایی و 
زمان ماندگاری مواد غذایی آماده، فراهم می کند. ممکن اســت از عوامل ضدمیکروبی متداول مورد اســتفاده در 
سیستم های غذایی، مانند اسید بنزوئیک، بنزوات سدیم، اسید سوربیک و غیره در فیلم های خوراکی نیز استفاده شود. 
به عنوان مثال از فیلم مبتنی بر نشاسته حاوی سوربات پتاسیم1۰ بر روی سطح توت فرنگی های تازه به منظور کاهش 
رشد میکروبی و افزایش زمان نگه داری آن ها استفاده می شود. با افزودن آنتی اکسیدان ها به ساختار فیلم می توان از 

ترشیدگی، تجزیه و تغییر رنگ اکسایشی مواد غذایی جلوگیری نمود.

 کاربرد نانوسلولز در فیلم های خوراکی
سلولز فراوان ترین زیست توده 11 بر روی کره زمین بوده و استفاده از آن در تهیه نانومواد با پایه زیستی در طی سال های 
اخیر جذابیت رو به رشــدی را به وجود آورده اســت. چگونگی افزایش بسیار سریع مقاالت و انتشارات علمی در 
زمینه نانومواد ســلولزی، این جذابیت را به خوبی نشــان می دهد. از جمله موضوعات تحقیقاتی منتشر شده در این 
زمینه می توان به استخراج نانوالیاف و نانوبلورهای سلولز از منابع مختلف مواد خام، اصالح شیمیایی آن ها، توصیف 
خصوصیات آن ها، کاربرد آن ها به عنوان یک افزودنی یا یک تقویت کننده در پلیمرهای مختلف، تهیه کامپوزیت و 

کاربرد کالژن،   .  شــکل4 
سلولز و دیگر گونه های خوراکی 

در تولید سوسیس

سرخ کردنی، کاهش چسبندگی به سطح ظروف آشپزی و کاهش رشد کپک8 می شود.

کاربرد نانومواد سلولز در فیلم های بسته بندی خوراکی مجموعه گزارش های  
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نیز توانایی آن ها در خودآرایی12 اشاره نمود. هم الیاف و هم بلورهای نانوسلولز، نشان داده اند که دارای خصوصیات 
جالب و امیدبخشی اند. فراوانی پس ماند هایی که قابلیت استخراج سلولز از آن ها وجود دارد، سبب بهره برداری از 
آن ها به عنوان یک منبع اصلی مواد خام گردیده است. نانوفیبریل های سلولز دارای مزیت های بسیاری از قبیل قطر ریز، 
نسبت منظر13 بزرگ، زیست سازگاری14 ، استحکام و مدول باال و همچنین سایر خصوصیات فیزیکی مطلوب مرتبط با 
شکل زنجیره ای کشیده شده بسیار بلورین اند. عالوه بر این، نانوذرات سلولز دارای نرخ های زیست تخریب پذیری15  

باال بوده و نسبت به دیگر نانوپرکننده ها ارزان تر اند ]۷[.
دهند و همکارانش16 نانوکامپوزیتی از کیتوســان )پودر شــکل یافته با وزن مولکولی 800kDa-600(، نانوســلولز 
)قطر 5۰-2۰ نانومتر( و گلیســرین خالص تهیه کردند. عملکرد فیلم های نانوکامپوزیتی در بهبود زمان ماندگاری 
گوشــت چرخ کرده مطالعه شده است. نتایج نشــان داد که افزایش مقدار نانوسلولز از ۰ تا 2 درصد وزنی نسبت به 
کیتوسان، دمای نقطه ذوب و انتقال شیشه ای نانوسلولز را کاهش می دهد. نانوکامپوزیت های کیتوسان-نانوسلولز، 
اثرات ضدمیکروبی خوبی را در برابر باکتری های گرم-مثبت و گرم-منفی1۷ ، در کل سطح تماس فراهم می آورند. 
کاربرد نانوکامپوزیت های کیتوسان-نانوسلولز برای گوشت چرخ کرده، تجمع باکتری های اسید الکتیک محصول 
را تا حدود سه دوره لگاریتمی کنترل نمونه، کاهش می دهد. آن ها پیشنهاد کردند که نانوکامپوزیت های کیتوسان-
نانوسلولز با داشتن پایداری حرارتی باال و خصوصیات ضدمیکروبی، به عنوان یک ماده بسته بندی برای محصوالتی 
مانند محصوالت گوشــتی که متحمل نرخ های باالی فساد )خراب شدگی( شده و مدت نگه داری کوتاهی دارند، 

مناسب است ]۷[.
فیلم های خوراکی نانوکامپوزیتی با واردکردن نانوالیاف میکروبلورین سلولز  ]8، 9و1۰[، نانوذرات کیتوسان  ]11[ و 
نانوامولسیون ها به داخل فیلم های خوراکی توسعه یافته اند. نانوالیاف میکروبلورین سلولز و نانوذرات کیتوسان به طور 
 ،HPMC18  قابل توجهی استحکام کششی فیلم های کامپوزیتی تشکیل شده از هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و یا
کیتوسان و فیلم های خوراکی با پایه میوه ای را بهبود دادند. واردکردن نانوالیاف میکروبلورین سلولز در کیتوسان، 
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز یا فیلم های خوراکی با پایه میوه، خواص سدی  در برابر آب نشان داد که با افزایش 
غلظت نانوالیاف بهبود یافت. روکش لیپیدی19 نانوالیاف میکروبلورین سلولز منجر به بهبود بیشتر خواص سدی در 
برابر آب، در فیلم های هیدروکســی پروپیل متیل سلولز شد. همچنین زمانی که نانوذرات کیتوسان در ساختار فیلم 
وارد شدند، مقادیر نفوذپذیری بخارآب فیلم های هیدروکسی پروپیل متیل سلولز به طور قابل توجهی کاهش یافت. 
عالوه بر این، خواص سدی فیلم های آب دوست در برابر آب با افزودن نانوامولسیون های آب گریز به داخل ساختار 
فیلم، قابل بهبود اســت ]12[. انتخاب یک روش مناســب جهت کاربرد موفقیت آمیز فیلم های خوراکی بستگی به 

خصوصیات مواد غذایی، نوع فیلم و پارامتر هزینه دارد.
ساختار خوراکی مورد استفاده برای کپسوله کردن مولکول های مواد افزودنی پزشکی یا ضدمیکروبی، دارای اهمیت 
برجسته ای است، زیرا باید بتواند نگه داری خوب و رهایش کنترل شده ترکیبات فعال اضافه شده را به خوبی ممکن 
سازد. هیدروکسی پروپیل متیل سلولز یکی از این مواد خوراکی است. در این حوزه از مواد مبتنی بر سلولز به طور 
گسترده ای استفاده می شود. این مواد مزایایی چون خوراکی بودن2۰  ، زیست سازگاری، خصوصیات سدی و ظاهری 
زیبا را با وجود غیر ســمی بودن، آلوده نکردن مواد غذایی و هزینه ای کم، دارا اند. فیلم های خوراکی HPMC در 
کاربردهای صنایع غذایی بســیار جذاب اند، زیرا HPMC یک ماده اشــتقاقی گیاهی غیریونی خوراکی بوده که به 
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راحتی در دســترس قرار دارد. این ماده نشــان داده است که می تواند فیلم هایی شفاف، بی بو، بی مزه، مقاوم در برابر 
روغن و محلول در آب را با موانع بســیار موثری در برابر اکســیژن، دی اکســید کربن، بو و چربی تشکیل دهد، اما 
مقاومت متوســطی را در برابر انتقال بخار آب از خود نشــان می دهد. استحکام کششــی فیلم های HPMC باال اند. 

انعطاف پذیری این فیلم ها خیلی باال نبوده و خیلی شکننده هم نیستند ]13[.
از جمله مزایای فیلم های خوراکی نانوسلولزی نسبت به مواد بسته بندی حاصل از پلیمرهای سنتزی، می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
 این فیلم ها را می توان با مواد غذایی بسته بندی شده مصرف کرد به طوری که باقی مانده ای برای دور ریختن 
وجود نداشته باشد )در شکل 5 یک نمونه فیلم خوراکی نانوسلولزی نشان داده شده است(. حتی اگر این مواد 
خورده هم نشوند، باز هم آلودگی محیط زیست را کاهش می دهند، زیرا از منابع خوراکی و تجدیدپذیر تهیه 

شده و سریع تر و آسان تر از مواد پلیمری سنتزی تجزیه می شوند.
 این فیلم ها می توانند خواص ارگانولپتیک21 مواد غذایی را افزایش دهند، به شرط این که ترکیبات طعم دهنده 

)شیرین کننده( و مواد رنگی به آن ها افزوده شود.
 این فیلم ها می توانند ارزش تغذیه ای مواد غذایی را افزایش دهند.

 ایــن فیلم هــا را می توان برای بســته بندی بخش های کوچک مــواد غذایی نظیر نخود، لوبیــا، آجیل ها و 
توت فرنگی، به طور مجزا استفاده کرد.

 این فیلم ها می توانند به عنوان حمل کننده ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدان ها عمل کنند. همچنین 
می توانند روی سطح مواد غذایی به کار رفته تا میزان نفوذ مواد محافظت کننده را از سطح به درون ماده غذایی 

کنترل نمایند.
 این فیلم ها می توانند برای کپسوله کردن میکرومتری22 مواد طعم دهنده و چاشنی ها به کار روند تا رهایی آن ها 

بدون ماده غذایی کنترل شود.
 این فیلم ها می توانند در مواد بسته بندی چند الیه به همراه فیلم های غیرخوراکی استفاده شوند. در این حالت، 

فیلم خوراکی الیه داخلی در تماس مستقیم با ماده غذایی را تشکیل می دهد.
 این فیلم ها می توانند از مهاجرت مواد حل شده و رطوبت بین ترکیبات غذایی جلوگیری کنند. به عبارتی 
این فیلم ها را می توان داخل مواد غذایی ناهمگن )مانند پیتزا، آب نبات ها و غیره( در فصل مشترک بین اجزای 

مختلف ماده غذایی به کار برد. 

در فناوری نانو با اســتفاده از نانوموادی از قبیل نانورس، ســلولز وغیره ، قدرت کشســانی بسته بندی غذایی به میزان 
قابل توجهی افزایش می یابد. این مواد به دلیل خواص مناسب مکانیکی، دسترسی آسان،  هزینه کم، فرآیندپذیری 

 شکل 5. فیلم های 
خوراکی نانوسلولزی در 
بسته بندی مواد غذایی
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آسان و عملکرد مناسب منجر به تولید نانوکامپوزیت های ارزان قیمت، سبک وزن و با قدرت کششی باال می شوند. 
نانوکامپوزیت ها جهت توسعه کاربرد فیلم های خوراکی امیدبخش اند. به دلیل این که افزودن نانوذرات سبب بهبود 
عملکرد کلی فیلم ها می شــود. با این وجود، نگرانی های مهمی در مورد ســالمت و ایمنی کاربردهای فناوری نانو 
در سیســتم های غذایی وجود دارد. از یک سو، خصوصیات و سالمت اکثر مواد اولیه فیلم های خوراکی در شکل 
توده ای شــان به خوبی درک شــده است. از ســوی دیگر، اجزاء با اندازه نانومتری آن ها خیلی اوقات خصوصیات 
متفاوتی نسبت به حالت بزرگ مقیاس نشــان داده اند. زیرا اندازه های بسیار کوچک تشکیل دهنده، اجازه می دهد 
تا آن ها در طول جسم بسیار آزاد نسبت به ذرات بزرگ تر حرکت کنند، در حالی که مساحت سطح باالی آن ها، 
واکنش پذیــری آن ها را افزایش می دهد. مطالعات کمی برای ارزیابــی خطرات مرتبط با حضور این چنین ذرات 
فوق العاده ریز که برخی از آن ها در بدن انسان یا به صورت پخش شده در محیط زیست از لحاظ بیولوژیکی فعال 
می باشند، انجام شده است. بنابراین، هنوز تحقیقات عمده ای برای ارزیابی امکان سمیت محصوالت فناوری نانو و 

همچنین سالمت زیستی کاربرد آن ها مورد نیاز است ]12[.
با توجه به جذابیت اخیر به وجود آمده در مورد خصوصیات نوری و سدی فیلم ها، مسأله چگالی فیلم ها احتماالً در 
مطالعات آینده بســیار مورد تمرکز قرار خواهد گرفت. به عنوان نتیجه ای از درجه باالی بلورینگی، چگالی انرژی 
هم چسبی باال و خصوصیات شکل دهی عالی فیلم نانوسلولز، در جایی که خصوصیات سد گازی باالیی مورد نیاز 
باشد، این ماده دارای پتانسیل های کاربردی بسیاری در صنعت بسته بندی مواد غذایی است. تحقیقات در زمینه مواد 
مشــتق شــده از نانوسلولز که دارای خصوصیات سد اکسیژنی هستند، در حال پیشــرفت بوده و به نظر می رسد که 
برای کاربردهای آینده بســیار امیدبخش باشند ]13[. چالش در حال پیشرفت برای فیلم های کامپوزیتی خوراکی، 
نفوذپذیری بخارآب نسبتاً باال و رفتار مکانیکی ضعیف اجزاء هیدروکلوییدی است. با کاربرد علم نانو، شکل های 
جدیدی از نانو کامپوزیت ها که نانوذرات، نانوالیاف یا نانوامولسیون ها در آن پراکنده شده اند، به منظور حداقل کردن 

انتقال آب از فیلم های هیدروکلوییدی و همچنین بهبود خواص مکانیکی، قابل توسعه اند ]12[.

بازار فیلم های بسته بندی خوراکی مبتنی بر نانوسلولز
سال هاست که پلیمرهای پالستیکی به عنوان کاربردی ترین و اقتصادی ترین گزینه در مصارف بسته بندی مورد استفاده 
قرار می گیرند. این مواد به علت در دسترس بودن، هزینه و چگالی کمتر و مقاومت به خوردگی بهتر، جایگزین مواد 
سنتی بسته بندی مانند کاغذ، شیشه و فلزات شده اند. عالوه بر این، خواص نوری و مکانیکی، مقاومت در برابر نفوذ 
گازها، آب و روغن و هدایت حرارتی فوق العاده کم ســبب گردیده که4۰ درصداز کل مصرف پالســتیک ها به 
صنعت بسته بندی اختصاص یابد. صنعت بسته بندی یکی از مهم ترین صنعت ها در دنیای امروز است، به طوری که 
2 درصد از تولید ناخالص ملی کشــورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. در این میان بسته بندی صنایع 
غذایی بیش از 5۰ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. با توجه به برآوردهای انجام شده این رقم به طور 

دائم از نظر اهمیت و حجم بازار در حال افزایش است.
ارزیابی سهم کاربردهای مختلف فناوری نانو از کل بازار در صنایع غذایی، در نمودار1 نشان داده شده است. انتظار 
می رود که بیش از  3۰ درصد از کاربردهای صنایع غذایی و نوشیدنی )از فرآوری تا محصول نهایی(، در سال 2۰16 
از فناوری های نانو بهره مند شوند. با کاهش هزینه مواد مورد نیاز برای بسته بندی،  کاربردهای مبتنی بر فناوری نانو تأثیر 
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بسته بندی 
49%

محصوالت 
کشاورزی4%

فرآوری و
سالمت 

28%

رسانش 
مواد مغذی 

و عطر و 
 نمودار1. ســهم تخمینی طعم19%

کاربردهای مختلف فناوری نانو 
از کل بازار پیش بینی شده در 

صنایع غذایی 

نتیجه گیری
بر اســاس آنچه در این گزارش مشــاهده شد، نانومواد سلولز به عنوان موادی نوین و با ویژگی های منحصر به فرد، 
قابلیت بهبود خواص فیلم های خوراکی مورد اســتفاده برای بسته بندی های مواد غذایی را دارند. این نانومواد مشتق 
شده از طبیعت دارای مزیت های بسیاری از قبیل قطر ریز، نسبت منظر بزرگ، زیست سازگاری، استحکام و مدول باال 
و سایر خصوصیات فیزیکی مطلوب اند. عالوه بر این، نانوذرات سلولز دارای نرخ های زیست تخریب پذیری باالیی 
بوده و نسبت به دیگر نانو پرکننده ها ارزان تر اند. بنابراین استفاده از آن ها از نظر فنی و اقتصادی داری توجیه است. 
ســرمایه گذاری بر تولید این نانومواد در دنیا رو به افزایش اســت و در ایران نیز شرکت هایی به فعالیت در این زمینه 

پرداخته اند. بنابراین به زودی شاهد ورود گسترده این مواد نوین به بازار عرضه خواهیم بود.

خود را بر این بازار خواهند گذاشت. در واقع، امروزه بازار قابل توجهی برای مواد سدی خوراکی با پایه زیستی که 
بر روی کاغذ/مقوا اعمال می شوند، وجود ندارد، اما تالش های قابل مالحظه ای در حال انجام است. برخی از نانومواد 
می توانند به صورت تجاری در دسترس باشند که بتوانند به طور کلی با مواد متداول بسته بندی رقابت کنند. با توجه به 
خواص مناسب و امکان تولید تجاری و با قیمت اقتصادی، ممکن است این نانومواد جذابیت بیشتری در نزد مشتریان 

داشته باشند ]13[.

1  Tunicates 

2  Nanofibrillated 
cellulose or Cellulose 
Nanofiber 

3  Cellulose nanocrystals 
(CNC)

4  Nanocrystalline 
cellulose (NCC)

5  Bacterial 
nanocellulose (BNC)

6  Parker & Maris

۷  Collagen

8  Mold growth

9  Plasticizer

1۰  Potassium sorbate

11  Biomass 

12  Self-assembly 

13  نســبت عــرض بــه ارتفــاع یا 

طول بــه قطر ذره را گویند. نســبت 
منظــر گویاي میزان کشــیدگي ذره 
اســت. هرچه میــزان این نســبت از 
یک بزرگتر باشــد، نشان دهنده غیر 

کروي تر بودن ذره است.
14  Biocompatibility 

15  Biodegradability 

16  Dehnad et al.

1۷  gram-positive & 
negative bacteria

18  HPMC (hydroxypropyl 
methylcellulose)

19  Lipid coating

2۰  Edibility 

21  Organoleptic

22  Micro encapsulation

پی نوشت ها
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مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 
مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 668۷1259 :مرکز پخش
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 کاربرد نانو الیاف در کشاورزی
 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری

 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناوری های جدا سـازی 
غشایی

 نانو فیلتر های لیفی
 فناوری های نویـن در مدیریت و افزایش بهره وری 

آب در نیروگاه های گرمایی
Sandvik Nano flex فوالد نانو ساختار 

کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناوری  نانو در صنعت دیودهای نورافشـان 

 LED
 کاربرد های فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی

 کاربردهای نانومواد سلولز در صنعت خودرو
 کاربرد نانو کامپوزیت های پلیمری در صنعت خودرو

 کاربرد فناوری  نانو در پوشاک 
 کاربرد فناوری  نانو در رنگرزی منسوجات 

 کاربرد فناوری نانو در منسوجات ورزشی/ بیرونی
منسـوجات  تولیـد  در  فناوری نانـو  کاربـرد   

خودتمیزشونده
 سلول های خورشیدی رنگ دانه ای 

 نانوحسگرهای پایش آلودگی ذرات معلق در هوا
پاتوژن هـای  تشـخیص دهنده  نانوحسـگرهای   

میکروبی در مواد غذایی
 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت

 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاک

 کاربردهای فناوری نانو در خنک کاری قسـمت های 
مختلف نیروگاه 

 کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملی در عرصه سالمت 
 فناوری هـای نوین در اسـتفاده از آب های تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف 
 مدخل هوا-نانو الیاف

 رنگ های محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناوری نانو در رنگ ها و پوشش های آب گریز

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی فولینگ

 کاربـرد نانـو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه های  
ضد حریق در صنعت ساختمان

بـر  مبتنـی  رنگ سـنجی  سـامانه های  کاربـرد   
اسپکتروفتو متری در صنایع رنگ

 نانوحسگرهای تشخیص تهدیدات بیولوژیکی
 نانوحسگرهای تشخیص سرطان

 کاربرد فناوری نانو در صنعت کفپوش های نساجی
 کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای 

مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه های مقاوم در برابر 

لغزش
 بررسی و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه های 

مختلف 
 کاربـرد فناوری نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

مستقیم 
 آزمایشگاه روی تراشه 

 کاربرد نانولوله های کربنی در فلزات
 کاربردهای نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 

کامپوزیت و پلیمر
 کاربرد فناوری نانو در خازن ها

 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل های 
سوختی

 سلول های خورشیدی شفاف
 کاربردهـای فناوری پالسـمای قوسـی خزنده در 

صنایع
 نانوذرات مغناطیسـی،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیماری ها
 کاربـرد فناوری نانـو در منسـوجات پزشـکی و 

بهداشتی

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد نانومواد سلولز در فیلم های بسته بندی خوراکی مجموعه گزارش های  
126صنعتی فناوری نانـو


