
کاربردهای فناوری نانو در
صـنایع غذایی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سال انتشار: 1394ویرایش نخست

مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانـو  گزارش شماره 77



2

 مقدمه ........................................................................................................................................................ 3
 فرآوری غذا ............................................................................................................................................... 4
کپسوله کردن کردن ترکیبات .................................................................................................................................... 5
افزایش حّللیت ترکیبات ............................................................................................................................................ 6
رسانش مواد غذایی ..................................................................................................................................................... 7
سیستم های تثبیت آنزیمی ......................................................................................................................................... 8
نانوفیلتراسیون ............................................................................................................................................................ 8
پاستوریزاسیون سرد ................................................................................................................................................... 9 
کاهش بار میکروبی محصوالت با استفاده از فناوری پلسمای سرد ..................................................................... 9
ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی .......................................................................................................................... 10
 بسته بندی مواد غذایی .......................................................................................................................... 11
بسته بندی های نانوکامپوزیتی تقویت شده ............................................................................................................. 11
بسته بندی غذایی فعال .............................................................................................................................................. 12
 بسته بندی هوشمند .................................................................................................................................................. 13
نانوبارکدها .................................................................................................................................................................. 15
بسته بندی های بهبود یافته با فناوری پلسمای سرد ............................................................................................ 16
 کنترل کیفیت و ایمنی غذا با استفاده از سنسورها ............................................................................16
اندازه گیری ترکیبات غذایی ................................................................................................................................. 16
تشخیص پاتوژن ها ................................................................................................................................................. 17
 تشخیص مایکوتوکسین ها ................................................................................................................................... 18
تشخیص ترکیبات نشانگر فساد .......................................................................................................................... 19
 بازار فناوری نانو در صنایع غذایی ....................................................................................................... 19
21  ........................................................................................................................................... نتیجه گیری   

ب
طال

 م
ت

رس
فه

مه
سنا

شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناوری مهرویژن طراحی و اجرا:   
داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

مبنا پژوهان فناوری های  نوین آتیه تهیه کننده : 
agrofood@nano.ir 

تلفـن:   021-63100

021-63106310 نمابـر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتی: 

14565-344 صندوق پستی:  

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی  مجموعه گزارش های  
۷۷صنعتی فناوری نانـو



3

مقدمه 
مواد دارای ســاختار نانو، ویژگی های فیزیکوشــیمیایی منحصر به فردی را از خود نشــان می دهند و لذا پنجره 
جدیدی از فرصت ها را برای خلق مواد جدید،  با کارایی باال که اثراتی اساسی بر روی تولید، بسته بندی، ذخیره 
و کنترل کیفیت غذا دارند،  باز می کنند. اصطالح نانوغذا۱ در واقع غذایی را توصیف می کند که با اســتفاده از 
روش ها یا ابزارهای فناوری نانو و یا مواد افزودنی نانومتری کشــت، تولید، فرآوری و یا بســته بندی شده اند. از 

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
 تولید غذاهای فراســودمند۲ حاوی نانومواد غنی شــده با مواد مغذی و رهایش و رسانش هوشمند مواد 

غذایی به بافت یا سلول هدف
 استفاده از نانوموادی که جذب کلسترول را کاهش می دهند

 بسته بندی های هوشمندی که در هنگام شروع فساد مواد مغذی، ترکیبات نگه دارنده را آزاد می کنند و 
موجب تخریب میکروب های عامل فساد می شوند

 بسته بندی هایی که از مواد زیست تخریب پذیر۳ و دوست دار محیط زیست تشکیل شده اند
 فیلم های پالســتیکی که یک ســد محافظتی در برابر عبور گازهای تخریب کننده ماده غذایی همچون 

اکسیژن ایجاد می کنند
 نانوموادی که به فیلم های PVC اضافه می شوند و از ایجاد فساد توسط نور UV جلوگیری می کنند

 یخچال های با پوشش نانو نقره که محیط داخل یخچال را از باکتری ها و قارچ ها حفظ می کند
 ذرات با مقیاس نانو که در حذف ترکیبات مضر از غذا مستعد هستند

 کپسوله کردن مواد مغذی در کره های نانومتری که ارزش مکمل های مغذی را افزایش می دهند 
 خالص سازی و تصفیه آب

 آنالیز و تشــخیص سریع آالینده های شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی جهت تضمین کنترل کیفیت و 
ایمنی ماده غذایی

 کاربرد در صنایع فست فودها و نانوایی ها
 تصفیه شیر و آب میوه و روغن و سایر مایعات 

 پاستوریزه کردن در دماهای پایین )پاستوریزاسیون سرد( شیر وغیره با استفاده از فرآیند نانوکاویتاسیون 
 فراهــم نمودن محیط های عاری از باکتری از طریق اســتفاده از فناوری فیلتراســیون هوا، تصفیه هوا و 

همچنین استفاده از کاشی و سرامیک و به طور کلی سطوح ضدباکتری۴
 تولید کف پوش های مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی مختلف و همچنین ضربه و بارهای مکانیکی 

برای استفاده در سالن های تولید و آشپزخانه ها 
در این گزارش به کاربردهای فناوری نانو در صنعت غذا در سه محور کاربرد در فرآوری، بسته بندی و کنترل 

کیفی و ایمنی غذایی اشاره می گردد. 
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فرآوری غذا
صنایع غذایی همواره در جســتجوی روش های جدیدتر و ارزان تر برای تولید و نگه داری غذا می باشــند. حوزه 
فناوری نانو گزینه های زیادی را برای تولید، کپسوله کردن و نانوفیلتراسیون مواد غذایی پیشنهاد می کند. فرآوری 
غذا به حفظ کیفیت تغذیه ای غذا، یا اصالح بافت آن مطابق با تقاضای مصرف کننده کمک می کند. ترکیبات 
عملکردی و فراسودمند اضافه شده برای غنی سازی غذا )شامل ویتامین ها، مواد ضد میکروبی، آنتی اکسیدان ها، 
پروبیوتیک۵ها، پــری بیوتیک ها۶، پپتیدها۷ و پروتئین ها، کاروتنوئیدها۸، اســیدهای چرب امگا، طعم دهنده ها، 
رنگ دهنده هــا و نگه دارنده ها( به طور مســتقیم در شــکل خالص خود و گاهی اوقــات از طریق به کارگیری 
سیســتم های رسانش )مانند نانوساختارها( مورد اســتفاده قرار می گیرند. این مولکول های فعال غالبا در مراحل 
فرآیند تجزیه می شــوند و لذا از قابلیت زیست فراهمی۹ کمی برخوردار هستند و میزان کمی از آن ها به بافت یا 
سلول هدف می رسد و عمدتا قبل از رسیدن به محل مورد نظر، تجزیه و تخریب می شوند و لذا با کپسوله کردن 
آن ها می توان تا حد زیادی آن ها را در شــرایط ســخت و تخریب کننده )مانند شرایط اسیدی معده( محافظت 

نمود.
محصوالت غذایی جدید که شــامل نانوساختارها هستند، برای اهداف مختلفی توسعه یافته اند و از جمله آن ها 

می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
1 محافظت از مواد مغذی در برابر فساد طی فرآیند تولید، توزیع و نگه داری و افزایش پایداری آن ها 

2 افزایش دسترسی سلول های بدن به ترکیبات غذایی عملکردی که حاللیت کمی دارند )مانند ویتامین های 
چربی دوست( و بهبود ارزش غذایی آن ها 

3 افزایش مدت زمان انبارمانی مواد غذایی با محافظت از آن در برابر اکسیژن و آب 
4 تولیــد محصوالت با چربی کم،  کربوهیدرات کم یا محصوالت با کالری کم )مانند مایونز، اســپریدها و 

بستنی ها( 
5 بهینه سازی و اصالح ویژگی های حسی محصوالت غذایی که احساس جدیدی را در مصرف کننده ایجاد 

می کند )مانند بافت، قوام، توسعه مزه جدید یا پوشش مزه،  افزایش طعم، تغییر رنگ( 
6 کنترل تحویل ترکیبات غذایی عملکردی و فراسودمند۱۰ )مانند طعم، مواد مغذی(.

شــرکت هایی مانند Nestle و Unilever امولسیون هایی از نانوذرات را کشف کرده اند که باعث یکنواخت تر 
شدن بافت غذا شده و می توان در تولید محصوالتی مانند بستنی از آن ها استفاده نمود. کار بر روی نانوکپسول های 
حاوی غذاهای غنی شــده که مواد مغذی و آنتی اکســیدان ها را به تدریج به بخش های خاصی از بدن تحویل 
می دهد نیز، از فعالیت های این شــرکت ها می باشد. با این فناوری، مواد غذایی به ذراتی با ابعاد نانومتری تبدیل 
می شــوند و در داخل بدن رها شــده و به خوبی جذب می شــوند. این فناوری در غذاهای جدید کاربرد زیادی 
خواهد داشت. همچنین این دو شرکت در حال بهینه سازی موادی هستند که بتوانند مزه و رنگ غذا در تمامی 

حجم غذا به صورت یکنواخت و همسان تر درآورند ]۱[. 
یکی دیگر از شرکت های پیشگام در توسعه نانوغذاها، شرکت Kraft است که با تاسیس کنسرسیوم نانوتک۱۱ 
در ســال ۲۰۰۰ اولین گام های ورود فناوری نانو به صنعت غذا را برداشــت. این کنسرســیوم مجموعه ای از ۱۵ 
دانشــگاه و آزمایشگاه های تحقیقاتی ملی است و بیشــتر در زمینه تهیه انواع غذاهای عملکردی و فراسودمند و 
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فرآورده های نوشــیدنی فعالیت می کند که با ذائقه و نیازهای فردی مصرف کننده سازگار باشد و دامنه وسیعی 
از نوشــیدنی های تغییر رنگ دهنده تا غذاهای جدیِد سازگار با حساسیِت مصرف کننده را در بر می گیرد. یکی 
دیگر از شــرکت های فعال در زمینه نانوغذا، NutralLease اســت که روی فناوری غذاهای غنی شده جهت 
افزایش دسترســی مواد غذایی از نانو کپسول ها فعالیت می کند. این فناوری در نوعی روغن آشپزی به کار برده 
شده است که از استرول های گیاهی به منظور کاهش جذب کلسترول و کاهش خطر بیماری های قلبی استفاده 
می کند. براساس گزارشی، این فرآورده باعث کاهش حدود ۱۴ درصد از میزان کلسترول LDL ۱۲ می شود ]۱[. 
شرکت  Oil Fresh از اجزای نانوسرامیکی در تهیه ماهی تابه های رستوران ها استفاده می کند که باعث کاهش 
زمان سرخ کردن و مصرف روغن می شود. استفاده از این فرآورده به رستوران ها اجازه می دهد که از روغن های 
گیاهی به جای روغن های هیدروژنه اســتفاده کنند و درنتیجــه میزان چربی های ترانس کاهش یافته و غذاهای 

سالم تری به دست می آید ]۱[.

 کپسوله کردن کردن ترکیبات
نانو کپسول ها معموال به نانوذراتی اطالق می شوند که دارای حفره ای در میان خود بوده و می توان مواد مختلفی 
)مانند مواد خوشــبوکننده، آنزیم هــا، کاتالیزورها، روغن ها، مواد چســبنده، پلیمرها، ســایر نانوذرات و حتی 
سلول های زیستی( را در این حفره ها قرار داد؛ تا آن ها را از شرایط نامساعد محافظت نموده و پس از رسیدن به 

سلول یا محل هدف، این ترکیبات حساس را آزاد نماید )شکل ۱(. 
ترکیبات غذایی با ارزش غذایی باال مســتعد تخریب طی مراحل فرآیند هســتند. برای مثال،  اســیدهای چرب 
غیراشــباع امگا ۳ به آسانی اکسید می شوند؛ لذا به روش های پایدارسازی و همچنین محافظتی )ازقبیل کپسوله 
 -L کــردن کــردن( در برابر فاکتورهای تخریب کننده نیــاز دارند. اخیرا آنتی اکســیدان های دی پپتیدی )مانند
کارنوزین( به عنوان نگه دارنده طبیعی در فناوری غذایی استفاده شده اند و این پپتیدهای آنتی اکسیدانی طبیعی، 
به طور موفقیت آمیزی با نانولیپوزوم ها کپســوله شــده اند]۲[ . نانوکپسول ها همچنین برای پوشاندن طعم و بوی 
روغن ماهی تن مورد استفاده قرار گرفته اند. به دام افتادن آنزیم های پروتئولیتیک در لیپوزوم ها برای تولید پنیر 
می تواند زمان تولید را به نصف کاهش دهد بدون اینکه آسیبی به طعم و بافت برساند. همچنین کپسوله کردن 
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H2O/pH

TIME
 شکل 1. نانوکپسوله 

کردن مواد فراسودمند

اسانس های روغنی در نانوساختارهای زئین )پروتئین اصلی ذرت( به پخش شدن آن ها در آب کمک می کند و 
پتانسیل آن ها را برای استفاده به عنوان آنتی اکسیدان و عوامل ضد میکروبی در نگه داری غذا افزایش می دهد ]۳[. 
فناوری نانو در افزایش ماندگاری میکروارگانیسم های مفید نیز موثر بوده است؛ به طوری که قابلیت زنده مانی 
پروبیوتیک های نانوکپســوله شده، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. لذا پروبیوتیک ها )به صورت زنده( از 
شــرایط اســیدی معده و قلیایی صفرا عبور کرده و به روده می رســند و اثرات سالمتی بخش خود را بر دستگاه 
گوارش می گذارند. همچنین رهایش کنترل شده پروبیوتیک ها نیز با فرآیند نانوکپسوله کردن، تسهیل می شود. 

لذا کپسوله کردن می تواند منجر به رهایش کنترل شده ترکیبات فعال در روده، مطابق با نیاز بدن گردد ]۴[.
استفاده از نانوساختارهای زئین- پروتئین غالب ذرت- به عنوان ابزاری برای حمل ترکیبات طعمی و اسانس های 
روغنی )مانند تیمول و کارواکرول که آنتی اکســیدان و ضد ســرطان هســتند( مورد اســتفاده قــرار گرفته اند. 
نانوســاختار دیگری که برای کپســوله کردن مواد مغذی )مانند ویتامین ها( یا برای پوشاندن ترکیبات طعمی و 
عطری ناخوشــایند پیشنهاد شده است، نانولوله های آلفا الکتالبومین ۱۳هستند که از پروتئین شیر بدست می آیند. 
این نانوساختارها به عنوان ترکیبات با درجه غذایی۱۴ به حساب می آیند و همین امر کاربرد رایج آن ها را در به 

دام انداختن ترکیبات غذایی عملکردی آسان تر می کند ]۵[.

 افزایش حاّللیت ترکیبات
فناوری نانو می تواند در انحالل ترکیبات چربی دوست از قبیل کاروتنوئیدها، فیتواسترول ها۱۵، و آنتی اکسیدان ها 

در آب به گونه ای که در آب یا نوشیدنی های میوه ای پخش شوند، به کار گرفته شود.
برخی از رنگدانه ها در آب نامحلول هســتند و با اســتفاده از فناوری نانو می توان حاللیت آن ها را افزایش داد. 
لیکوپن یکی از رنگدانه های محلول در چربی اســت که منبع اصلی آن گوجه فرنگی می باشــد. این رنگدانه از 
خاصیت آنتی اکسیدانی نیز برخوردار است. نانوساختارهای لیکوپنی با قابلیت پخش شدن در آب می توانند برای 
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حفظ رنگ و فواید سالمتی بخش به نوشیدنی ها اضافه شوند ]۶ [. 

 رسانش مواد غذایی
مکمل هــای غذایی یا مواد غذایی نانو به عنوان سیســتم های رســانش، عمدتا به صــورت پپتیدها، نانو قطره ها/ 
خوشه ها و نانوامولسیون ها در دسترس هستند. بسیاری از سیستم های رسانش مبتنی بر فناوری نانو، قابلیت تحویل 
کارامد ترکیبات زیست فعال۱۶ را دارند و بنابراین منجر به افزایش قابلیت دسترسی مناسب بدن به این ترکیبات 
می شوند. در یک سیستم رســانش کارآمد،  ترکیبات کپسوله شده باید به مکان های هدف تحویل داده شوند، 
غلظت مناسب از آنها برای دوره زمانی طوالنی در محیط باقی بماند و همچنین از تخریب آن ها جلوگیری شود. 
نانوذره ها و نانوکره ها، کپســول بهتری را ایجاد می کنند، پایداری و حاللیت را بهبود داده و کارایی رهایش را 
نسبت به سیستم های متداول بهبود می بخشند. باید توجه نمود که اگرچه نانوذرات، روند رهایش متفاوتی را در 
مقایسه با میکروذرات ارائه می دهند، اما بسیاری از اوقات، رهایش نانوذرات آنقدر سریع است که مطلوب نیست 

و لذا میکروذرات انتخاب می شوند. برخی از سیستم های رسانش به شرح زیر هستند:

 سیستم های تحویل نانومتری بر پایه چربی
اغلب ترکیبات نانوکپسوله شده بر پایه چربی که می توانند در مکمل ها/ مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند، 
شــامل نانولیپوزوم ها، آرکئوزوم ها و نانوکوکلئات ها ۱۷ هســتند. اندازه منحصر به فــرد آن ها و ویژگی های آب 
دوســتی/چربی دوســتی، آن ها را قادر می ســازد تا هر دو نوع مواد محلول در آب و محلول در چربی را به دام 

بیاندازند،  دریافت کنند و رها کنند ]۷[ .

 سیستم های تحویل نانومتری بر پایه پلیمر
این مولکول ها معموال از یک مونومر چربی دوست و یک مونومر آب دوست تشکیل شده اند تا بتواند پلیمرهای 
نانوکپسوله شده را تشکیل دهند. برخی از زیست پلیمرهای طبیعی شامل ژالتین )پروتئین(، آلبومین )پروتئین(، 
آلژینات )ســاکارید(، کیتوزان )ســاکارید(، کالژن )پروتئین( و پروتئین آلفا الکتالبومین شــیر، نمونه هایی از 
این سیســتم های رسانش پلیمری نانوکپسوله هستند. نانوکپســول های بر پایه پروتئین، به آسانی تهیه می شوند و 

می توانند کمپلکس هایی را با پلی ساکاریدها، لیپیدها یا زیست پلیمرهای آن ها تشکیل دهند]۸[ .
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  سیستم های تثبیت آنزیمی
آنزیم ها کاربردهای زیادی در صنایع غذایی دارند. اما برخی اوقات قابلیت کاربرد و افزودن مســتقیم آن ها به 

غذا به خاطر حساســیت آن ها به شرایط فرآوری 
و/یــا به بازدارنده های آنزیمی، محدود می شــود. 
تثبیت، یک راه موثر برای بهبود پایداری آنزیم در 
برابر pH و دما،  مقاومت در برابر پروتئازها و دیگر 
ترکیبات دناتوره کننده و همچنین فراهم ســاختن 
یک محیط مناسب برای اســتفاده مجدد از آن ها 
یا رهایش کنترل شده می باشد. سیستم های تثبیت 
آنزیم در مقیاس نانو در مقایســه بــا نوع متداول، 
عملکــرد را افزایش می دهند، زیرا دارای ســطح 
تماس و ســرعت انتقال جرم بیشــتری می باشند. 
روش های جذب آنزیم ها در نانورس هایی که در 

پلیمرها قرار گرفته اند،  یکی از راه های تثبیت آنزیمی است، زیرا نانورس ها تمایل باالیی برای جذب پروتئین ها 
دارند و این مواد به عنوان حامل های آنزیمی کارآمد بوده اند ]۹[.

  نانوفیلتراسیون
نانوفیلتراسیون یک فرآیند جداسازی غشایی با استفاده از فشار است که می تواند مولکول ها را در محدوده ۲۰۰ 
تا ۱۰۰۰ دالتون جدا نماید. با اســتفاده از این روش، هم می توان مولکول های ارزشــمند را از غشــا عبور داد ) و 
ناخالصی ها و مواد نامطلوب پشت غشا نگه داری شوند( و هم اینکه مواد با ارزش را پشت غشا نگه داشته و اجازه 
داد تا ترکیبات دیگر موجود در مایع از غشا عبور کنند. لذا در این روش، مواد حل شده با وزن ملکولی پایین، 
می توانند از محیط مایع جدا شــوند. غشاهای نانوفیلتراســیونی نفوذپذیری باالیی برای نمک ها )تک ظرفیتی( 
)مانند NaCl و KCl( دارند و نفوذپذیری خیلی پایینی برای ترکیبات آلی )مانند الکتوز، پروتئین ها و اوره( دارند. 
 سازوکارهای این جداسازی ها، براساس اثرات الکتریکی و فضایی می باشد. رفتار غشای نانوفیلتراسیون بوسیله 
ویژگی های محلول )میزان بار الکتریکی( ورودی و ویژگی های غشــا )ضخامت غشا و شعاع منفذ( تحت تاثیر 
قرار می گیرد. این روش برای کاربردهای صنعتی در صنایع غذایی و دارویی به خصوص به عنوان یک مرحله 
خالص سازی جهت به دست آوردن مواد حل شونده مشخص، بسیار موثر است. در صنایع لبنی از نانوفیلتراسیون 
برای بهبود کیفیت محصوالت و همچنین جهت جداسازی نمک های معدنی از الکتوز،  بعد از حذف پروتئین ها 

توسط الترافیلتراسیون استفاده می شود )شکل ۲(. 
نانوفیلتراسیون به طور موفقیت آمیزی در کارخانه های فرآیند آب آشامیدنی به کار گرفته شده است )شکل ۳(. 
همچنین این روش در ترکیب با کربن فعال پودری، برای حذف مواد آلی فاضالب از فاضالب شهری استفاده 
شــده است. با اســتفاده از نانوفیلتراسیون می توان به خلوص بیش از ۹۱% و راندمان کلی ۷۱% که بسیار بیشتر از 

روش متداول است،  دست یافت]۱۰[ .
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آب ورودی

نانوفیلتراسیون

غشاء نانو فیلتراسیون

آب نمک ها باکتری ها مواد آلیذرات ولجن ها
محلول

مواد آلی 
درشت مولکول

آب تصفیه شده

 شکل 2. استفاده از 
نانوفیلتراسیون در تصفیه 

فاضلب 

 شکل 3. فرآیند و تجهیزات تصفیه آب آشامیدنی 

Nanofiltration
Semipermeable Membrane

Pressure

Softwater

bivalent lons

monovalent lons
Salt

water

شــرکت آمریکایی Water Systems Rain Dance که در زمینه سیستم ها و تجهیزات تصفیه آب فعال است، 
 نانوفیلترهایی را طراحی کرده اســت که قادر به جداســازی ســختی های آب مانند کلسیم و منیزیم و همچنین 
باکتری هــا و ویروس هــا و ترکیبات آلی هســتند. همچنین ایــن نانوفیلترها توانایی جداســازی آفت کش ها و 

آلودگی های آلی از آب های سطحی و زیرزمینی را دارند ]۱۱[.

 پاستوریزاسیون سرد
روش جدیدی به منظور پاستوریزاسیون در دمای پایین برای آب میوه و شیر توسعه پیدا کرده است. این روش 
مبنی بر اســتفاده از پدیده نانوکاویتاسیون می باشــد. در این فرآیند با استفاده از رآکتور ویژه ای نانوکاویتاسیون 
در فاز مایع رخ می دهد. حباب ایجاد شده پس از انفجار، انرژی باالیی در واحد حجم به وجود می آورد که از 

این انرژی در این سیستم برای از بین بردن میکروب ها و باکتری ها و نیز هموژن کردن سیال استفاده می شود.

 کاهش بار میکروبی محصوالت با استفاده از فناوری پالسمای سرد
فناوری پالســمای سرد با تغییراتی که در چند الیه اولی ســطح )در حد اتمی( ایجاد می کند، منجر به تغییراتی 
در ســطح می شود. پالســمای ســرد با فناوری غیر حرارتی می تواند ســبب کاهش بار میکروبی در سطح مواد 
غذایی خام شود. وجود پالسما می تواند سبب تغییراتی در دیواره سلولی، مورفولوژی و یا خصوصیات ژنتیکی 
میکروارگانیســم ها شده، باعث مرگ آن ها گردد. چنین روش هایی منجر به کاهش چند مرتبه ای بار میکروبی 
در مدت زمانی کمتر از یک ثانیه می شوند. با استفاده از این فناوری بار میکروبی سبزیجات خشک تا سه برابر 
کاهش یافته اســت. همچنین میکروب زدایی از عرقیجات بدون صدمــه وارد کردن به محتوای غذایی آن ها از 
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دســتاوردهای این فناوری است. پسته و زعفران نیز از اقالم مهم صادراتی هستند که در این فناوری مورد توجه 
قرار گرفته اند.

 ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی
صنایع غذایی همواره در تکاپوی یافتن روش ها و تجهیزات جدیدتر و ارزان تر برای تولید و نگه داری موادغذایی 
می باشند. باتوجه به شرایط خاص حاکم بر دستگاه های فراوری مواد غذایی، قطعات این دستگاه ها که در تماس 
با مواد غذایی قرار دارند، دچار خوردگی و ســایش می شــوند که هزینه هایی را به این صنایع تحمیل می کند. 
همچنین استریل بودن سطحی که در تماس با غذا قرار دارد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. با ورود فناوری 
نانو به صنایع غذایی، کارکرد برخی از تجهیزات ارتقا یافته، هزینه ها کاهش یافته و کیفیت محصوالت تولیدی 

نیز بهبود پیدا کرده است. در این قسمت به مواردی از آن اشاره می گردد:
 پوشــش های عایق نیمه شفاف نانومتری که نانوعایق نامیده می شــوند، در تانک ها و لوله های فرآوری 
لبنیات مورد استفاده قرار گرفته اند تا هم هزینه ها را کاهش داده و هم موجب افزایش عمر تجهیزات گردند. 
 ۱۸SRB سیســتم های پوششــی مقاوم در برابر خوردگی های بیولوژیکی که مانع از فعالیت باکتری های 

می شوند. 
 اعمال پوشــش های مقاوم به ســایش و مقاوم به خوردگی در تجهیزات به کار رفته در صنایع فرآوری 

نمک، چغندر قند و نیشکر که منجر به افزایش عمر این تجهیزات می شود. 
 پوشش های دارای ضریب اصطکاک کم و چسبندگی پایین برای کاربردهایی از قبیل قیف و چاقوی 

همزن خمیر، قالب اکستروژن تولید شکالت.
 نانوپوشــش های اعمال شده روی ابزارهای برش گوشــت که از جنس نیترید تیتانیوم )TiN( و یا سایر 

پوشش های سرامیکی هستند. این پوشش ها دارای سختی و مقاومت به سایش بسیار باالیی هستند. 
 در ســطوح داخلی یخچال های خانگی و صنعتی جهت جلوگیری از رشد میکروبی و تمیز و بهداشتی 
نگه داشتن شرایط داخلی یخچال، از نانوذرات استفاده شده است. پوشش هایی که حاوی نانوذرات هستند، 
جهت ایجاد سطوح ضدمیکروبی،  سطوح مقاوم در برابر خوردگی و خراش۱۹ مورد استفاده قرار می گیرند. 
 استفاده از فناوری نانو در تجهیزات سرخ کردن )به علت افزایش سطح مقطع( موجب کاهش چشمگیر 
میزان روغن مصرفی رستوران ها و فروشگاه های فست فود شده است. همچنین این فناوری موجب تازه نگه 
داشــتن روغن ســرخ کردنی برای مدت طوالنی تر، طعم و مزه بهتر، محصوالت سرخ شده تردتر و با قوام 
بیشتر و هزینه های کمتر و همچنین فواید فراوان برای سالمتی و محیط زیست شده است. شرکت آمریکایی 

Oilfresh تجهیزات سرخ کردن عمیق در رستوران ها را با استفاده از این فناوری توسعه داده است.

عالوه بر کاربردهای مورد اشاره در ماشین آالت و ادوات، نسل جدیدی از کف پوش ها برای استفاده در صنایع 
غذایی )کارخانجات، آشپزخانه ها، انبارها و...( در ایران و سایر کشورها توسعه پیدا کرده اند که در برابر اسیدها 
و مواد شیمیایی مختلف و همچنین ضربه و بارهای مکانیکی مقاومت مناسبی دارند. همچنین محیط های عاری 
از باکتری با استفاده از روش های متنوع فیلتراسیون و تصفیه هوا و یا استفاده از کاشی و سرامیک و به طور کلی 

سطوح آنتی باکتریال قابل تحقق است.
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بسته بندی مواد غذایی
در سال های اخیر، توجه به بسته بندی های نوین در تولید مواد غذایی افزایش یافته است که این امر ناشی از این 
حقیقت است که این نوع بسته بندی ها در مقایسه با نوع مرسوم، تنها مسئول در بر گرفتن و محافظت ماده غذایی 
در برابر عوامل خارجی نیســتند، بلکه مزایای دیگری نیز دارند که شــامل افزایش زمان انبارمانی، جلوگیری از 
فساد و افت مواد مغذی و تعیین زمان ماندگاری مواد غذایی می باشد. لذا سه نوع بسته بندی مواد غذایی وجود 

3 بسته بندی فعال.  2 بسته بندی هوشمند  1 بسته بندی متداول و غیرفعال  دارد: 
بسته بندی متداول تنها مسئول در برگرفتن و محافظت 
ماده غذایی در برابر عوامل خارجی است و نسبت به 
تغییر شرایط داخل بسته بندی )مانند افزایش و کاهش 
گازها، رطوبت، pH و...( واکنشــی از خود نشــان 

نمی دهد و لذا غیرفعال است. 
بســته بندی های غذایی هوشــمند، فســاد محتویات 
بســته بندی را تشــخیص و بــه مصرف کننده اطالع 
می دهند. بسته بندی های فعال، نگه دارنده هایی ازقبیل 

مواد ضدمیکروبی، طعم دهنده ها، رنگ دهنده ها و مکمل های غذایی را در طی زمان در غذا رها می سازند و موجب 
جلوگیری از فســاد غذا و یا بهبود خواص تغذیه ای و ظاهری آن می شــوند. فناوری نانو، نوید بخش دســتیابی به 
بسته بندی های غذا با ویژگی هایی ازقبیل افزایش زمان ماندگاری، ایمن تر بودن، قابلیت ردیابی بهتر و غذای سالم تر 

است. فناوری نانوکامپوزیت های پلیمری، منجر به توسعه بسته بندی های فعال و هوشمند شده است. 
سیســتم های بسته بندی فعال و هوشــمندی که با فناوری نانو تولید شده اند قادر هستند تا نشتی ها و بریدگی های 
بســته را تعمیر نمایند )ویژگی خودتعمیری( و به شــرایط محیطی مانند تغییر pH، دما و رطوبت پاســخ دهند. 
همچنین فناوری نانو می تواند با اصالح رفتار نفوذپذیری فیلم های بسته بندی، ویژگی های ممانعت کنندگی آن ها 

را افزایش داده و مقاومت در برابر حرارت را بهبود بخشد. 

 بسته بندی های نانوکامپوزیتی تقویت شده
صنایع غذایی عمدتا در جســتجوی روش های جدید و ارزان برای تولید و نگه داری مواد غذایی هســتند. یکی از 
اهداف عمده صنایع بســته بندی مواد غذایی، دســتیابی به بسته بندی های تقویت شــده نانویی از نظر خصوصیات 

فیزیکــی و مکانیکی می باشــد. پلیمرها به خاطــر دارا بودن عملکرد 
مناسب، وزن سبک، هزینه کمتر و سهولت فرآیندپذیری، جایگزین 
مــواد متداول )مانند شیشــه، ســرامیک ها، فلزات، کاغــذ و مقوا( در 
بسته بندی مواد غذایی شده اند. اما استحکام و مقاومت پلیمرها در برابر 
تغییر شــکل نسبت به مواد متداول و سرامیک ها کمتر است. عالوه بر 
این، نفوذپذیــری ذاتی آن ها در برابر گازهــا و بخار آب نیز ویژگی 
محدودکننده دیگری در بسته بندی مواد غذایی می باشد. لذا از فناوری 
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نانو برای افزایش اســتحکام و قدرت کشسانی پلیمرهای بسته بندی استفاده می شــود. در فناوری نانو با استفاده از 
نانوموادی از قبیل نانورس، سلولز و ... قدرت کشسانی بسته غذایی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. این مواد 
به دلیل خواص مناسب مکانیکی، دسترسی آسان،  هزینه کم، فرآیندپذیری آسان و عملکرد مناسب منجر به تولید 

نانوکامپوزیت های ارزان قیمت، سبک وزن و با قدرت کششی باال می شوند.
شــرکت Voridian از ترکیبات Impern نانوکامپوزیت ها، در ساخت بطری های پالستیکی نوشیدنی ها استفاده 
کرده است. ترکیب Impern نوعی پالستیک است که با نانوذرات خاک رس آمیخته و پالستیک هایی به سختی 
شیشه، ولی با استحکام بیشتر را به وجود آورده است که نسبت به شیشه شکنندگی کمتری دارند. الیه نانوذرات 
به گونه ای طراحی شــده است که از فرار مولکول های دی اکسید کربن از نوشیدنی و نفوذ ملکول های اکسیژن به 

درون نوشیدنی جلوگیری کرده و درنتیجه باعث حفظ تازگی و افزایش زمان ماندگاری محصول می شود ]۱۱[. 

 بسته بندی غذایی فعال
برخالف بســته بندی غذایی متداول، یک بســته بندی 
غذایــی فعال نه تنها به عنوان یک مانع غیر فعال۲۰ عمل 
می کند بلکه ممکن اســت از طریق رهایش ترکیبات 
مطلوبی همچون عوامل ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی 
یا با حذف برخی از فاکتورهای مضر )ازقبیل اکسیژن، 
اتیلن یــا بخار آب( عکس العمل نشــان دهنــد. پیامد 
اینچنین عکس العمل هایی عمدتا به بهبود پایداری غذا 
منجر می شــوند. برخی از نمونه های بارز سیســتم های 

بسته بندی غذا در ادامه توضیح داده می شوند:

 سیستم های ضدمیکروبی
سیستم های بسته بندی ضدمیکروبی به سرعت در حال ظهور هستند، زیرا توانایی کنترل رشد پاتوژن ها و عوامل 
ایجاد کننده فساد در مواد غذایی را دارا می باشند. نسبت سطح به حجِم باالتر مواِد به کار رفته در بسته بندی نانو 
که با محصول در تماس هســتند، نسبت به مقیاس میکرو، اینچنین سیستم هایی را قادر می سازد تا بر روی تعداد 
بیشــتری از میکروب ها و سلول ها اثر نمایند. مواد نانومتری برای فعالیت ضد میکروبی و به عنوان ممانعت کننده 

رشد میکروارگانیسم ها،  عامل کشنده یا حامل های آنتی بیوتیکی مورد استفاده قرار گرفته اند.
از جمله سیستم های ضدمیکروبی استفاده شده در بسته بندی مواد غذایی، نانوذرات نقره می باشد. اگرچه نقره به 
خاطر سمیتش برای دسته ای از میکروارگانیسم ها، شناخته شده است، برخی مزیت ها از قبیل پایداری در دمای 
باال و فراریت کمتر را نیز داراســت. چسبندگی به سطح ســلول،  تخریب لیپوپلی ساکارید ها و تشکیل حفراتی 
در غشــاها، افزایش  نفوذپذیری، افزایش نفوذ به داخل ســلول باکتری و آسیب به DNA و رها کردن یون های 
ضدباکتریایی + Ag با حل کردن نانوذرات نقره، ســازوکارهای فعالیت ضدمیکروبی این بسته بندی ها می باشند. 
همچنیــن نانوذرات نقره، اتیلن را جذب و تجزیه می کنند که ممکن اســت در افزایش زمان انبارمانی میوه ها و 

سبزیجات موثر باشد]۱۲[ . 
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 مهارکننده های گازها و رطوبت
اکسیژن موجود در بسته بندی غذایی عامل اصلی فساد اکسیداسیونی چربی ها و روغن ها و رشد میکروارگانیسم ها 

می باشــد. همچنیــن اکســیژن، فرآیندهــای داخل 
بســته بندی غذایی را که منجر به تغییر رنگ، بافت، 
تندشــدگی و طعم نامناســب و مشــکالت مربوط 
به طعم می شــود، ســرعت می بخشــد. فناوری نانو 
قادر اســت تا با تولید مهارکننده های اکسیژن برای 
گوشــت های فرآوری شده، نوشــیدنی ها، پاستای 
پختــه شــده، اســنک های آمــاده بــرای مصرف، 
ورق هــای جاذب های رطوبت برای گوشــت تازه، 
گوشــت ماکیان و ماهــی و کیســه های مهارکننده 
اتیلن برای بســته بندی میوه ها و ســبزیجات از ایجاد 

تغییرات نامطلوب در مواد غذایی بسته بندی شده جلوگیری نموده و یا از سرعت تنزل کیفیت به شدت بکاهند. 
مهارکننده های اکســیژن در سیستم های بســته بندی مواد غذایی، می توانند سطح اکســیژن را بسیار کم نمایند. 
کیســه های جاذب اکســیژن مبتنی بر واکنش آنزیم ها در بازار موجود می باشد. فیلم های مهارکننده اکسیژن به 
طور موفقیت آمیزی توسط برخی محققین با افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به پلیمرهای مختلف توسعه یافته 

است ]۱۳[.

فیلم بســته بندی غنی شــده با نانوذرات سیلیکات تولید شده توسط شــرکتBayer Polymer آلمان، ورود 
اکســیژن و گازهــای دیگر و همچنین خروج رطوبت را کاهش داده و از فســاد مــاده غذایی ممانعت به عمل 
می آورد. همچنین شــرکت  Nanocor در آمریکا با توســعه نانوکامپوزیت محتوی نانوذرات رس برای تولید 
بطری هــای پلی اتیلن ترفتاالت )PET( برای انواع نوشــیدنی ها و آب میوه ها، نفوذپذیری گاز را کاهش داده و 
افت دی اکســید کربن را به حداقل رسانده اســت و منجر به تازه تر بودن محصول طی نگه داری و افزایش زمان 

ماندگاری شده است.
  بسته بندی هوشمند۲۱

همانطور که بیان شــد بسته بندی های غذایی هوشــمند، عالوه بر محافظت فیزیکی، فساد و تغییرات محتویات 
بســته بندی را تشخیص و به مصرف کننده اطالع می دهند. این ویژگی تشخیصی با قرار دادن سنسورها )از قبیل 
نانوسنســورها( در بسته بندی به وجود می آید. نانوسنسورها قادر به پاسخ به تغییرات محیطی )مانند دما، رطوبت 
نســبی، در معرض اکســیژن قرار گرفتن( و آلودگی های میکروبی طی نگه داری محصوالت فاسدشده هستند. 
نانوسنسورهایی که در سیستم های بسته بندی غذایی قرار گرفته اند، ممکن است تغییرات مرتبط با فساد، پاتوژن ها 
و آالینده های شــیمیایی را تشــخیص دهند و تازگی غذا در هر وضعیت زمانی را به صورت واقعی اعالم  کنند. 
لذا بسته بندی های هوشمند دارای نشانگرهایی )همان نانوسنسورها( برای پایش، ثبت و تفسیر وضعیت محتوی 

بسته بندی هستند.
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 تشخیص شرایط نگه داری
اهمیت و قابلیت های زیاد نانوسنسورها زمانی مشخص می شود که غذا در شرایطی غیر از شرایط بهینه نگه داری 
شــده اســت. برای مثال،  اگر یک محصول منجمد شده باشــد یا بر خالف اصول رایج، مدتی در دمای محیط 
قرار گرفته باشد، یک نشانگر زمان دما می تواند با نمایش تاریخچه دمایی نشان دهد که آن غذا برای مدتی در 
معرض دماها و زمان باالتری قرار گرفته است )شکل ۴(. این فرآیند معموال با پخش شدن یک رنگ در نشانگر 
)نفوذ یک رنگ در یک ماده متخلخل که در نشــانگر وجود دارد و این فرآیند نفوذ وابســته به دما می باشد( یا 
تغییر رنگ نشانگر )از طریق واکنش های شیمیایی یا تغییرات فیزیکی وابسته به دما( انجام می شود]۶[ . این نوع 
بســته بندی ها برای تشخیص گازها، رشــد میکروب ها و به طور کلی وضعیت محتوی بسته بندی )از رسیدگی 
و تازگی تا فســاد محصول( و اطالع رســانِی به موقع به مصرف کننده مورد اســتفاده قرار می گیرند. فعالیت بر 
روی بســته بندی های هوشمند غذایی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به مواد شیمیایی که از فساد غذا ناشی 
می شوند، در دستور کار شرکت کرافت قرار گرفته است. در این نوع بسته بندی ها، به محض شروع فساد، رنگ 
بسته بندی تغییر کرده و به مشتری هشدار می دهد. این سیستم به مراتب دقیق تر و مطمئن تر از تاریخ مصرف است.

 تشخیص گازها
فساد مواد غذایی می تواند ناشی از ورود گازهایی همچون اکسیژن به بسته بندی، تنفس محصول داخل بسته بندی 
و تولید گازهایی مانند دی اکسیدکربن و اتیلن و یا رشد میکروارگانیسم ها باشد. در بسیاری از موارد، فساد مواد 
غذایی که به وسیله میکروارگانیسم ها ایجاد می شود، با تولید گاز در بسته بندی همراه است و این فساد می تواند 
توســط چندین نوع سنسور گازی تشخیص داده شوند. نانوسنسورها معموال گازها را براساس اکسیدهای فلزی 
تشخیص می دهند. اخیرا سنسورهایی براساس پلیمرهای هادی که می توانند میکروارگانیسم ها را براساس انتشار 
گازهای خاص توســط آن ها شناســایی کرده و مقدار آن ها را تعیین نمایند، مورد اســتفاده قرار گرفته اند. این 
سنسورها می توانند در بسته بندی ماده غذایی نصب شده )سنسورهای برچسبی( و بروز فساد را به مصرف کننده 
اطالع دهند. همچنین این نوع سنســورها برای تعیین میزان رســیدگی میوه ها کاربرد دارند و طی انجام تنفس و 
تغییر محتویات گازی داخل بســته بندی، )سنســورها( تغییر رنگ داده و وضعیت محصول داخل بســته بندی را 

گزارش می دهند ]۱۴[.

 حسگرهای اکسیژن
همانطور که بیان شد اکسیژن یکی از عوامل اصلی فساد مواد غذایی می باشد و اطمینان از عدم حضور اکسیژن 
در بسته بندی های غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا بسته بندی های اصالح شده اتمسفری )MAP(۲۲ و 
همچنین بسته بندی های تحت خال برای مواد غذایی حساس به اکسیژن مورد استفاده قرار می گیرند. عدم اطمینان 
از غیاب اکسیژن در سیستم های بسته بندی غذایِی بدوِن اکسیژن موجب شده است، توجه ویژه ای به سنسورهای 
اکسیژن غیر سمی در بسته بندی های انجام شده تحت گاز نیتروژن یا خال معطوف گردد.  اخیرا یک نوع نشانگر 
رنگ سنجی اکسیژن که از نور UV استفاده می کند، توسعه یافته است که از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم استفاده 
می کند و ســرعت تغییر رنگ آن با سطح اکسیژِن موجود در بسته، متناسب است. نانوکریستال های دی اکسید 
قلع که به عنوان حساس کننده نسبت به نور استفاده می شود،  سنسور دیگری برای تشخیص اکسیژن است]۱۵[ .
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 شکل 4. نمونه هایی از 
بسته بندی های هوشمند که با 

 pH گذشت زمان، تولید گاز، تغییر
و دما تغییر رنگ می دهند 

برخــی شــرکت های بزرگ مانند کرافت، بایر، کــداک و برخی دیگر در حال تولید این نوع بســته بندی های 
هوشــمند هستند که قادر هســتند اکســیژن را جذب نمایند یا میکروب های موجود در غذا )مانند ای کالی و 

سالمونال( را شناسایی کرده و مشتریان را از وجود این نوع آالینده ها مطلع سازند ]۱۶، ۱[. 

  نانوبارکدها
نوع دیگری از فناوری حســگرها، نانوبارکدها هســتند. نانو بارکد ها مدل مولکولی بارکدهای ســنتی هستند 
و شــامل نانوذرات فلزی می باشــند که اثر انگشت شیمیایی قابل شناســایی و خاصی دارند. این نانوبارکدها 
را می تــوان از طریــق ادواتی مانند یک المپ UV یا میکروســکوپ نوری تشــخیص داد. این نوع بارکدها 

می توانند برای حفاظت مارک و ارزیابی غذاهایی که در حالت 
عادی نمی توان بارکد ســنتی را بر روی آن چســبانید، استفاده 
شوند. با اســتفاده از این برچسب ها،  صندوقدار می تواند خرید 
مشــتری را کنترل نماید و به طور همزمــان اگر تاریخ مصرف 
هر یک از این محصوالت گذشــته باشــد، ایــن موضوع را به 
مشــتری یادآوری کند. این برچســب ها حتی قادر هستند، پس 
از اینکه بســته مواد غذایی از فروشگاه خارج شد، اطالعات را 
به فروشگاه ارســال نمایند و فروشــگاه داران از رفتار مشتریان 
بــا مــاده غذایی آگاه شــوند. ایــن برچســب ها همچنین برای 
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تشخیص پاتوژن هایی مانند E.coli مورد استفاد قرار می گیرند ]۱۶[ . نمونه ای از نانوبارکدها به وسیله شرکت 
 Nanoplex Technologies تولید شده اند.

 بسته بندی های بهبودیافته با فناوری پالسمای سرد
اســتفاده از فناوری پالســما با تغییراتی در عمق چندالیه اتمی بر روی ســطح، منجر بــه قابلیت های زیادی در 
بســته بندی ها می شــود. اســتفاده از پالســمای کرونا پیش از چاپ، لمینت و یا پوشــش در فیلم ها و جعبه های 
پالستیکی، ورقه های فلزی و درپوش های پالستیکی منجر به بهبود قابلیت چسبندگی )و در نتیجه کاهش میزان 
مصرف چسب( و چاپ پذیری این اجزای بسته بندی شده است. همچنین بسته بندی های ضد تعرق از دستاوردهای 

قابل حصول با استفاده از این فناوری می باشد.

کنرتل کیفیت و ایمنی غذا با استفاده از سنسورها
امروزه در صنایع غذایی تشــخیص ترکیب مواد غذایی و همچنین پاتوژن های بیماری زا در آزمون های کنترل 
کیفی از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. هزینه باالی روش های مرســوم و نیز نیاز به اندازه گیری های هر چه 
دقیق تر و حســاس تر، اهمیت این موضوع را آشــکارتر می کنــد. به همین دلیل یافتن روش هــای اندازه گیری 
سریع تر، دقیق تر، حساس تر و البته ارزان تر همواره مورد توجه محققین و تولیدکنندگان مواد غذایی بوده است. 
وســایل آنالیز رایج در صنایع غذایی نیاز به مهارت کاربر دارد و زمان بر می باشــند. این وســایل اغلب نیازمند 
جداســازی های طوالنی، تجهیزات گران قیمت و مواد شــیمیایی باخلوص باال هستند. به هرحال، صنایع غذایی 
نوین نیازمند دســتگاه های آنالیزی اســت که بتوانند در نمونه های مختلف به آسانی مورد استفاده قرار گیرند و 
قادر باشند یک یا چند ویژگی را طی تولید یا فرآوری مواد غذایی به طور همزمان کنترل نمایند و سرعت باالیی 
داشــته و به آســانی قابل حمل و نقل باشند. لذا بسیاری از محققین از فناوری نانو برای نیل به این اهداف استفاده 

نموده اند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 اندازه گیری ترکیبات غذایی
موفق تریــن  از  گلوکــز  بیوسنســورهای  حاضــر،  حــال  در 
بیوسنســورهای موجود در بازار هســتند )۸۵% بیوسنسورها را 
تشــکیل می دهند( که برای اندازه گیــری غلظت گلوکز خون 
بیمــاران دیابتی اســتفاده می شــوند. گلوکز اکســیداز۲۳ یک 
گلیکوپروتئین بســیار پایدار می باشــد، اما اغلب حســگرهای 
تجاری در دســترس که آزمون گلوکز را در نمونه های واقعی 
مختلف انجام می دهند غالبا برای کنترل دیابت بوده و کاربرد 
آن هــا به خون محدود می شــود. اما این حســگرها برای مواد 
طبیعی دیگری ازقبیل غذاها نیز قابل استفاده هستند. به استثنای 
گلوکز، ترکیبات دیگری از قبیل ســاکارز، الکتات، الکتوز، 
اتانول، متانول، گلوتامات، گلوتامین، استیل کولین، L- آمینو 
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اســیدها، آسکوربات، اگزاالت، گلیســیرین، الیزین و غیره را نیز می توان به وسیله حسگرهای موجود در بازار 
آنالیز کرد. 

از الکترودهای کامپوزیتی نانولوله های کربنی نانوذرات طال که از تفلون به عنوان باند کننده غیر هادی اســتفاده 
می کند، همراه با آنزیم گلوکز اکسیداز،  برای تعیین گلوکز در نوشیدنی ها استفاده شده است ]۱۶[ . 

از دیگر محصوالت کلیدی، حســگرهای بویایی الکترونیکی یا بینی های الکترونیکی و حســگرهای چشــایی 
الکترونیکی یا زبان های الکترونیکی هســتند. این وســایل از زبان و بینی انسان تقلید می کنند، با این تفاوت که 

نسبت به طعم ها و بوهای ناچیز حساسیت بیشتری دارند. 
بینی الکترونیکی آرایه ای از حسگرهای گازی در مقیاس نانو است و سطح باالی نانوذرات اجازه عبور بیشترین 
گاز ممکن از روی آن ها را می دهد. این فناوری به همراه فناوری تشخیص الگویی، امکان ایجاد یک اثر انگشت 
دیجیتالی از هر بوی خاص را فراهم می کند. این محصوالت در آزمایشگاه هایی از جمله  NASA برای تشخیص 
مواد شیمیایی در حد ناچیز استفاده شده اند. اما در حال حاضر در صنایع غذایی جهت کنترل بهترین سطح تولید 
شــده غذاها به کار می روند. این محصوالت همچنین در جهت تشــخیص آالینده ها و تجزیه کیفی و کلی غذا 

موثر هستند. 
در حال حاضر برخی از شرکت ها نوعی زبان الکترونیکی را به کار می برند که شامل آرایه ای از حسگرهای مایع 
)الکترودهای پوشش داده شده با پلیمرهای هادی( به همراه فناوری تشخیص الگویی هستند که قادر به تشخیص 
طعم های ویژه از هم می باشند. از کاربردهای مهم این زبان، آزمون چشایی نوشیدنی هایی مانند آب میوه ها،  شیر، 
قهوه، آب معدنی و نوشــابه ها و همچنین توانایی چشیدن مواد شیمیایی در حد ppt است. هزینه های تولید این 
نانوحســگرها پایین است. حسگرهای چشایی در بسته بندی گوشت قادر به تشخیص اولین نشانه های فساد مواد 

غذایی بوده و با تغییر رنگ،  فساد ماده غذایی را نشان می دهند ]۴[ . 

سنسورها

بوی قهوه

دریافت بو پردازش اطلعات

مغز )نورون ها(

شبکه  عصبی   مصنوعی

بینی

قهوه

 تشخیص پاتوژن ها
آب و غذاهای آلوده شده با باکتری ها، عامل بسیاری از بیماری ها می باشند. روش های میکروبیولوژیکی متداول 
برای تعیین پاتوژن های بیماری زا اگرچه دقیق هســتند، اما بســیار پیچیده اند. این روش ها عمدتا بر غنی سازی و 
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رشــد انتخابی بر روی محیط کشت جهت جداسازی و شــمارش باکتری ها استوار هستند و توسط آزمون های 
سرولوژیکی ۲۴ و بیوشیمیایی تایید می شوند. این آزمون ها زمان بر می باشند و حتی تا چند روز به طول می انجامند 
و مخصوصا در آزمون های کلینیکی فوری که زمان، عامل مهمی برای فردی است که بیمار شده است،  اهمیت 
خود را نشــان می دهد . مزیت های روش های تشــخیصی در مقیاس نانو شــامل سرعت باال، قابلیت حمل آسان 
)وســیله اندازه گیری بسیار کوچک بوده و به آسانی قابل حمل است(، حساسیت باال، ویژه و خاص بودن برای 
میکروب یا ترکیب مورد نظر، نیاز به حجم بسیار کم نمونه و درنتیجه نیاز به حجم بسیار کم واکنشگر ها و مواد 

آزمایشی، هزینه کمتر و دوستداری محیط زیست می باشد.
باتوجه به اینکه سالمونال، ای کالی و لیستریا عامل بیشترین و بزرگترین همه گیری ها در سال های اخیر بوده اند، 
مورد بررسی قرار گرفته اند. از میان باکتری ها، ویروس ها و عوامل پارازیتی که موجب بیماری های با منشا غذا 
می شــوند، سالمونال ۳۱%، لیســتریا ۲۸%، کمپیلوباکتر ۵% و ای کالی ۰۱۵۷ به میزان ۳% موجب مرگ و میر شده 
اســت ]۱۷[. شــیوع بیماری ها منجر به اعمال قوانینی مبنی بر ممنوعیت های صادراتــی و در نتیجه از میان رفتن 
فرصت های تجاری و بازار می شود. برای تشخیص حضور پاتوژن ها در مواد غذایی، یک روش بر پایه فناوری 
نانو معرفی شده است که با سرعت و دقت زیاد، باکتری های ای کالی را تشخیص می دهد. این فناوری از یک 
پروتئین باکتری، یک تراشه نانوسیلیکون و یک دوربین دیجیتال به عنوان قسمتی از سیستم حس کننده استفاده 

می کند که پروتئین موجود بر روی تراشه با ای کالی نمونه پیوند برقرار می کند ]۱۸[ .

 تشخیص مایکوتوکسین ها
مایکوتوکســین ها محصوالت شــیمیایی و ســمی هســتند. این مواد بســیار مضــر و خطرناک بــوده و اثرات 
ســرکوب کننده ای بر سیســتم ایمنی دارند. این مواد ســرطان زا بوده و برای سیســتم عصبی ســمی می باشند. 
مایکوتوکسین ها به طور طبیعی توسط گونه های قارچ هایی که در محصوالت کشاورزی از قبیل مغزها، میوه ها 
و دانه ها رشد می کنند،  تولید می شوند. حضور آن ها در نوشیدنی ها و غذاها به خاطر آلودگی مستقیم با گیاهان 

و محصوالت آن ها یا با غذای حیوانات می باشد.
 ۲۵ELISA از میان روش هایی که برای تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین ها مورد استفاده قرار گرفته اند، روش
و کروماتوگرافی بیشــتر از بقیه مورد اســتفاده بوده اند. اما اخیرا از بیوسنسورها و همچنین نانوسنسورهایی مانند 

سنسورهای نوری بر پایه نانومواد در این زمینه استفاده شده است ]۳[ .
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 تشخیص ترکیبات نشانگر فساد
فرآیندهای فســاد مواد غذایی موجب ایجاد ترکیبات مشــخصی در ماده غذایی و بســته بندی آن می شــوند. با 
تشخیص این مواد شیمیایی، امکان تشخیص فساد در آن ماده وجود دارد. بنابراین تکنیک هایی برای تشخیص 

دقیق این ترکیبات شیمیایی توسعه یافته اند.
 تری متیل آمین۲۶

یکی از ویژگی های بارز که طی تغییرات شــیمیایی که در گوشــت ماهی پس از کشتار اتفاق می افتد، افزایش 
سطح ترکیبات آمینی فرار می باشد که به طور قابل توجهی تحت تاثیر شرایط و مدت زمان نگه داری قرار دارد. 
تری متیل آمین مسئول بوی اختصاصی ماهی است و غلظت آن به عنوان یک عامل کلیدی برای ارزیابی کیفیت 
ماهی می باشــد. برای تعیین این ترکیب از نانوکامپوزیت های پلی آنیلین- دی اکســید تیتانیوم که روی الکترود 
کریســتال کوارتز رسوب می کند و به عنوان یک سنسور عمل می کند، استفاده شده است. از نانوذرات اکسید 

روی و دی اکسید قلع نیز در این زمینه استفاده شده است ]۱۴[.
 هیپوگزانتین۲۷

بعد از مرگ ماهی، آدنوزین تری فســفات )ATP( توســط یک سری از آنزیم های کاتابولیکی به اسید اوریک 
تجزیه می شود. یکی از ترکیباتی که طی تجزیه ATP حاصل می شود، هیپوگزانتین می باشد. هیپوگزانتین به عنوان 
شــاخص طعم تلخ و نامناسب ۲۸ در ماهی شناخته شده است. این ماده شناساگر مناسبی برای تعیین تازگی ماهی 
است، زیرا طی نگه داری به تدریج تجمع پیدا می کند. بنابراین وجود یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری 
هیپوگزانتین می تواند بسیار مفید باشد. الکترود خمیری کربن شیشه ای مبتنی بر گزانتین اکسیداز و نانوذرات طال 

برای تعیین هیپوگزانتین در نمونه های تن ماهی مورد استفاد قرار گرفته است.

بازار فناوری نانو در صنایع غذایی
بازار جهانی فناوری نانو در صنایع غذایی و نوشــیدنی در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۰۵ میلیون دالر بود و بخش عمده 
آن را بسته بندی تشکیل می داد. بر اساس پیش بینی ها، ارزش محصوالت و فرآیندهای مبتنی بر نانو در بخش غذا 

و نوشیدنی تا سال ۲۰۱۵ به ۲/۱۳۵ میلیارد دالر خواهد رسید.
شــکل ۶ سهم بازار پیش بینی شــده برای بخش های مختلف کاربردی در حوزه غذا و نوشیدنی را با استفاده از 
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محصوالت
کشاورزی %4

بسته بندی 
%28

فرآوری و 
سلمت %28

رسانش مواد
مغذی و عطر 

و طعم %19

 شکل 6. سهم 
تخمینی کاربردهای 
مختلف فناوری نانو 
در صنایع غذایی و 

نوشیدنی از کل بازار 
پیش بینی شده 

انتظار می رود ۲۹% از کاربردهای صنایع غذایی و نوشــیدنی )از فرآوری تا محصول نهایی( در ســال ۲۰۱۵، از 

فناوری نانو تا سال ۲۰۱۵ نشان می دهد. بیشترین درآمد بازار فناوری نانو در این حوزه مربوط به بسته بندی خواهد 
بود و تا انتهای ســال ۲۰۱۵ این حوزه از بسته بندی های انسدادی پیشرفت کرده و حوزه بسته بندی های هوشمند 
و برهمکنشــی را دربر خواهد گرفت. به دلیل درک نامشخص مصرف کنندگان از کاربرد فناوری نانو در غذا، 
رسانش مواد مغذی و طعم با استفاده از این فناوری در حال حاضر هنوز جذابیت زیادی پیدا نکرده است؛  با این 
حال شــرکت های بزرگ در حال انجام تحقیق و توسعه در این زمینه هستند. این شرکت ها همچنین عالقمند به 

استفاده از فناوری نانو در تجهیزات فرآوری مواد غذایی می باشند. 
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 شکل 5. بازار فناوری نانو در بخش غذا و نوشیدنی، پیش بینی درآمد جهانی بر حسب میلیون دالر 
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۱  Nano food

۲  Functional foods

 غذاهای فراســودمند، غذاهایی هستند که عالوه بر تامین 
انرژی و مــواد مغذی الزم برای بدن، اثر سالمت بخشــی 

نیز دارند.
۳ ترکیبات طبیعی و غیر ســنتزی هســتند که در محیط 
زیست تجزیه می شــوند و موجب آلودگی محیط زیست 

نمی شوند.
۴  Antibacterial

۵ پروبیوتیک هــا )Probiotic( میکروارگانیســم های 
زنده ای هســتند که مصرف آن ها اثرات ســالمتی بخشی 
بــرای انســان دارد و برای دســتگاه گوارش بســیار مفید 
می باشــند. منبع عمده باکتری های پروبیوتیک، لبنیات و 

میوه ها هستند.
۶  Prebiotics 
۷  Peptides 

 ۸  Carotenoides

 ۹  Bioavailability 
 منظــور از قابلیت زیســت فراهمی، دسترســی مناســب 
ســلول های بدن به مــواد غذایی مــورد نیاز می باشــد به 
گونــه ای که ماده مورد نظر بدون اینکه آســیب ببیند و یا 

تخریب شود، به سلول هدف برسد.
 ۱۰  Functional ingredients

 ۱۱  NAnotek

 ۱۲  Low-Density Lipoprotein
۱۳  α- Lactalbumin
۱۴  Food grade
۱۵  Phytosterols

۱۶ ترکیبــات زیســت فعال، ترکیباتــی فراســودمند و 
تغذیه ای هستند که به طور معمول در مقادیر کمی در غذا 
وجود دارند. نمونه های از این ترکیبات شامل بتاگلوکان، 
اســیدهای چــرب امگا ۳، الکتوباســیلوس های ماســت، 

ایزوفالون های سویا وغیره می باشد.
۱۷  nanocochleates

پی نوشت ها

فناوری های نانو بهره مند شوند. با کاهش هزینه مواد مورد نیاز برای بسته بندی،  کاربردهای مبتنی بر فناوری نانو 
تاثیر خود را بر این بازار آغاز خواهند کرد ]۱۱[.

نتیجه گیری
مزیت های فناوری نانو در صنعت غذا از جمله امکان غنی ســازی و کپسوله کردن و حفظ ترکیبات فراسودمند 
جهت رســانش کنترل شده آن ها به سلول هدف،  امکان پوشاندن طعم های نامطلوب، کاربرد در بسته بندی های 
فعال و هوشمند و همچنین کاربرد در تشخیص کیفیت و ایمنی مواد غذایی موجب تمایل بسیاری از شرکت ها 
جهت اســتفاده از این فناوری شده اســت؛ به طوری که طی چند سال اخیر فناوری نانو به عنوان جزء مهمی از 
صنعت غذا تبدیل شــده است و بســیاری از شرکت های مطرح در صنایع غذایی به تحقیق و توسعه در این زمینه 
پرداخته اند و برخی از محصوالت حاصل از این فناوری را روانه بازار نموده و برخی دیگر از محصوالت آن ها 
در انتظار ورود به بازار هســتند. گردش مالی قابل توجهی که در محصوالت این فناوری وجود دارد، مبین این 
اهمیت می باشد. لذا ضروری است تا شرکت های صنایع غذایی ایرانی نیز ورود جدی به این عرصه داشته باشند 
تا ضمن افزایش کیفیت محصوالت خود،  از ارزش افزوده قابل توجهی که در این فناوری ایجاد شــده اســت، 

بهره مند گردند.
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مراجع

۱۸  Sulfate Reducing Bacteria
۱۹  Scratch- resistant 
۲۰  passive 

منظــور از مانــع غیر فعال، مانعی اســت که صرفــا به دلیل 
حضور فیزیکی خود غذا را از محیط بیرونی )هوا، رطوبت 
و ...( حفــظ نماید و بــه این منظور نیــازی به واکنش های 

شیمیایی و ... نداشته باشد.
۲۱  Smart packaging
۲۲  Modified Atmosphere Packaging
۲۳  Glucose oxidase 

۲۴  Serological test

۲۵  Enzyme-linked immunosorbent assay 
۲۶  Trimethylamine
۲۷  Hypoxanthine
۲۸  Off- taste
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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 - ۶۶۸۷۱۲۵۹ :مرکز پخش
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 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا
 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک

 کاربرد فناوری نانو در بتن
 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو

 کاربرد فناوری نانو درمحیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضلب

 حذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کلته 
آهن و روی

 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی
 فناوری نانو و بتن  های ویژه

  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 
 باالدستی نفت

 کاربردهـای فناوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانی

 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سیمان و مصالح 

پایه سیمانی
 روش تغییر شکل پلستیک شدید )SPD( در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازی و فعالسـازی مکانیکی، فنـاوری تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 
قابلیت خود  ترمیم  شوندگی

 لولـه های حرارتی و کاربردهای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربـرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی
 نانوحسگرها جهت پایش شاخص های حیاتی بدن

)CDI( سیستم یون زدایی خازنی 
 کاربرد نانو در متالورژی پودر فلزات

 کاربرد فناوری نانو در پوشـش های ضد نقش و ضد 
نوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضلب
 نانو حسگرهای تشخیص دهنده مواد منفجره

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمری بر پایـه PLGA برای 
دارورسانی هدفمند

 کاربـرد فناوری نانو جهت گندزدایـی  از آب به روش 
ازوناسیون

از غشـاء سـرامیکی  بـا اسـتفاده   تصفیـه آب 
نانـوفیلتراسیون

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 تصفیه آب با استفاده از غشاهای نانو الیاف

 کاربرد فناوری نانو در صنعت آب
 کاربردهای فنـاوری نانـو درمنسوجات خانگی

 فناوری نانود تصفیه پساب صنعت نساجی
 نانو حسگرهای پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهای مورد اسـتفاده در صنایع غذایی و 
آشامیدنی

 کاربردهای فناوری نانو در صنعت هوافضا
 فوالدهای نانو ساختار

)CEA( فناوری نانو و محیط های کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی 

 کاربرد فناوری نانو درشیشه های هوشمند )1(
 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناوری نانو درصنعت مقره

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی  مجموعه گزارش های  
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