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  چکیده
هاي جدید در صنعت بسته  کاهش ضایعات و توسعه بازارهاي صادراتی محصوالت کشاورزي، نیازمند استفاده از فناوري    

نانو، از رشد قابل توجهی  دانش هاي نوین بسته بندي محصوالت غذایی در دنیا، استفاده از در میان تکنولوژي. بندي غذاست
محافظت بیشتر در مقابل عوامل میکروبی، نگهداري ، ویژگی خاص این نوع بسته بندي. ردار بوده استهاي اخیر برخو در سال

هاي وسیعی که در صنعت  فرصتبا توجه به   .طوالنی مدت، حداقل تأثیر بر خصوصیات ماده غذایی و اقتصادي بودن آن است
و برنامه ریزي مناسب در راستاي کاربرد این فناوري در  بسته بندي کشور وجود دارد، پیش بینی می شود که با سرمایه گذاري

  .بسته بندي مواد غذایی، بتوان گامی درجهت  کاهش ضایعات کشاورزي  در کشور برداشت
  

  ضایعات محصوالت کشاورزي، بسته بندي، نانو تکنولوژي  :کلمات کلیدي
  
  مقدمه. 1

بویژه میوه ها و سبزیجات و  آنهاهمواره بخش عظیمی از ین علت، به همفساد پذیر بوده و بسیاري از محصوالت کشاورزي      
سهم قابل توجهی از تولید را  سبزیجات و میوه ضایعاتنیز  درایران. د تا مصرف دچار ضایعات می شونددر زنجیره غذایی از تولی

رود که  لب ضایعات از بین میاز محصوالت کشاورزي در قا درصد 30بطوریکه برآورد می شود ساالنه در حدود  ؛شامل می شود
زمینه هاي مهمی که در  از اینرو یکی از سیاست). 1385تیمور نژاد و همکاران، (است  میلیارد دالر 10پنج تا  ارزش آن حدود

  . می بایست به آن توجه کرد، کاهش ضایعات استتولید و فرآوري محصوالت کشاورزي 
ضایعات و جلب رضایت مشتري در حال تحول بوده است بسته از جلوگیري هایی که همیشه در سطح جهان براي  یکی از روش

که بخشی از  از آنجا. محصول استبسته بندي در ایجاد ارزش افزوده نقش اصلی در حقیقت . بندي محصوالت غذایی است
شده محصول باعث  کاهش قیمت تمامقیمت محصول را ارزش افزوده آن در بر می گیرد لذا کاهش میزان ضایعات و به تبع آن 

  . می گردد ارزش افزوده محصولافزایش 
شود برغم رشد خوبی که  عنوان یکی از محورهاي اساسی در رونق تولید و صادرات محسوب می صنعت بسته بندي ایران که به

این روند . کند در سالیان اخیر داشته ولی هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در کشور و در میان صاحبان صنایع پیدا
موجب شده تا در زمان حاضر بسیاري از محصوالت کشاورزي و صنایع غذایی کشور با وجود دارا بودن کیفیت مناسب و بدلیل 

که ادامه این وضعیت ممکن است به از  خور بازارهاي هدف، قادر به حضور در بازارهاي بین المللی نباشند بندي در نداشتن بسته
هاي  در این ارتباط، استفاده از فناوري .منجر شودهدف صادراتی و کاهش ارزآوري محصوالت کشاورزي دست دادن بازارهاي 

  . جدید صنعت غذا، می تواند ضمن حذف بخش اعظم ضایعات محصول، در توسعه بازارهاي صادراتی کشاورزي نیز راهگشا باشد
هاي اخیر رشد  نانو به طور قابل توجهی در سال دانش ازهاي نوین بسته بندي محصوالت غذایی، استفاده  در میان تکنولوژي

دارند که داراي خواص را هایی گفته می شود که قابلیت طراحی تولید و کنترل نانو موادي  فناوري نانو به فناوري. داشته است
ر ایمنی بهداشت باالتر مواد تولید شده بر اساس فناوري نانو عالوه ب. هستند یزیکی عالی براي کاربردهاي جدیدشیمیایی و ف

این روش به لحاظ بهبود کیفیت و کارایی مواد بسته بندي و برتري در رعایت . داراي قیمت کمتر و کیفیت باالتر می باشد
ه به با توج. اصول ایمنی و حفظ غذا براي استفاده در دراز مدت بسیار مورد اهمیت جامعه صنایع غذایی جهان واقع شده است
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هدف از این مقاله مروري بر کاربردهاي این دانش براي استفاده  در صنعت بسته بندي موادغذایی در  ري،اهمیت این فناو
  .کشور می باشد

  
  اهمیت اقتصادي بسته بندي محصوالت کشاورزي. 2

  :به طور کلی اهداف بسته بندي محصوالت کشاورزي را می توان بصورت زیر در نظر گرفت
مهم ترین هدفی که در بسته بندي محصوالت غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداري  :سالم نگه داشتن محصول. الف  

با بسته بندي درست می توان از شکستگی، چروکیدگی، لهیدگی و رنگ پریدگی محصوالت کشاورزي جلوگیري . محصول است
  .کرد و از هزینه هاي بازار یابی کاست

هر  .هزینه هاي فروش را پایین می آوردحفظ بهتر و حمل و نقل آسان تر محصول  بسته بندي در اثر: تسهیل در امر ترابري. ب
در صورتی که به این امر توجه نشود و . به ماهیت و کیفیت خود باید یک نوع بسته بندي شود یک از محصوالت کشاورزي بنا

به طور . ن بیشتر ازحد الزم خواهد بودبسته بندي متناسب با محصول نباشد مقدار زیادي از محصول تلف خواهد شد و هزینه آ
  . کلی طرح هر بسته باید با مشخصات و ویژگی هاي خاص وسایل حمل و نقل و توزیع آن متناسب باشد

بسته بندي محل مناسبی براي درج اطالعات و ارایه اطالعاتی است که تولید کننده موظف است در اختیار : اطالع رسانی. ج
درج اطالعاتی نظیر . ایه اطالعات ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیردار. مصرف کننده قرار دهد

. دستورالعمل مصرف کاال، ترکیبات سازنده و ارزش غذایی آن، تاریخ مصرف، تاریخ انقضاء کاال، به طور مستقیم انجام می شود
طراحی هاي بسته به کار رفته و یا عالئم اختصاري که به در  که در حالی که برخی اطالعات به طور مستقیم با استفاده از رنگی

بسته بندي خوب از نظر اندازه، نوع و بی خطر بودن بسته . طور بین المللی پذیرفته شده به مصرف کننده منتقل می گردد
همیت زیادي بندي، بهداشتی بودن، امکان استفادة مجدد از بسته ها بعد از مصرف محصول و زیبایی رنگ آمیزي بسته ها ا

  . دارد
  
    آن کاربردهايبسته بندي نانو و . 3

عالرغم وجود راهکارهاي بسیار براي حفظ تازگی و شادابی محصوالت و نیز افزایش کیفیت تازه خوري آنها نظیر سرد کردن 
و نیز گسترش  و استفاده از سردخانه، امروزه با گسترش شهرنشینی) precooling(اولیه محصوالت بالفاصله پس از برداشت 

صادرات و واردات میوه و سبزي بین کشورهاي مختلف، بسته بندي محصوالت از ارزش و اهمیت زیادي در این زمینه برخوردار 
شده است و تمامی تالش ها در جهت ساخت و بکارگیري بسته هاي مختلف و انتخاب نوع پوشش مناسب براي حفظ کیفیت 

ر غیر اینصورت بسته بندي یا پوشش هاي نامناسب، تغییراتی را در ماده غذایی بوجود می زیرا د. میوه ها و سبزي ها می باشد
تولید بسته بندي هایی با کارایی وسیع موثر در برابر انوع میکروارگانیسم ها، مهمترین مشارکت تکنولوژي نانو در این . آورد

  .خصوص است
در . است )نانومتر 100تا  1معموالً حدود (ابعاد کمتر از یک میکرومتر هاي در موضوع اصلی نانو تکنولوژي مهار ماده یا دستگاه

بسته بندي نانویی نوعی بسته بندي است که در آن با کاهش اندازه ذرات به ، ذخیره سازي و بسته بندي مواد غذاییبحث 
می تواند در همچنین و فناوري نان .هاي عادي به وجود آورد نانومتر می توان خصوصیات متفاوت از ویژگی 1-100حدود

، )مکانیکی، حرارتی، شیمیایی و میکروبی(مواردي مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افزایش ویژگی هاي دیواره 
  . کارساز باشدافزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب هاي فعال و سطوح ضد قارچ 

بندي محصوالت بکار گرفته می شود استفاده از اتمسفر تعدیل یافته در داخل  به طور مثال، یکی از تکنیک هایی که براي بسته
استفاده از اتمسفر تعدیل یافته براي میوه ها و سبزي ها تکنیکی است که در آن میوه و سبزي در داخل فیلم هاي . بسته است

بسته تغییر داد تا با کاهش فعالیت  را در داخل CO2و  O2پلیمري سیلد شده قرار داده می شود تا بتوان ترکیب گازهاي 
استفاده بهینه از اتمسفر تعدیل شده به منظور ). 2002پائول و کالرك، (متابولیکی محصول عمر قفسه اي آن را افزایش داد 
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براي  CO2و  O2نیاز به انتخاب دقیق فیلم، نوع بسته، اندازه بسته و ترکیب مختلف گازهاي  1افزایش عمر قفسه اي محصوالت
و سرعت انتشار بخار آب از بسته از مهم  O2 ،CO2میزان نفوذپذیري نسبت به ). 2003فاربر و همکاران، (هر محصول دارد 

انواع مختلفی از فیلم ها براي اتمسفر تعدیل یافته مورد استفاده . ترین عوامل موثر در تعیین نوع فیلم بسته بندي می باشند
آرس و (رین آنها عبارتند از پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استیرن و پلی وینیل کلراید مرد استفاده قرار گرفته که معمول ت

  ). 2007همکاران، 
درصد  90-75درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  10- 0با این حال موفقیت در این تکنیک نیازمند نگهداري بسته ها در دماي 

هاي نگهداري و کانتینرهاي حمل میوه و سبزیجات  لن در محیطهاي اتی نصب نانوجاذب). 2007آرس و همکاران، (می باشد
افزایش . کند از سویی ضایعات میوه و سبزیجات به همان نسبت کاهش پیدا می. شود باعث ماندگاري بیشتر میوه و سبزي می

همچنین با  .رود میها به شمار  هاي نانوجاذب برابري جذب گاز اتیلن نسبت به محصوالت مشابه خارجی از دیگر مزیت 5سرعت 
هاي  هاي طبیعی استفاده شده است بهاي تمام شده این محصوالت نسبت به نمونه توجه به اینکه در این محصوالت از زئولیت

با توجه به این  .خارجی ارزانتر بوده و به همین نسبت در بازارهاي داخلی و خارجی از مزیت رقابتی زیادي برخوردار است
با اضافه کردن این ذرات به صورت افزودنی در فرآیند فیلم و ظروف بسته بندي به  نانو ذرات نقره ضد میکروبی   خصوصیات

برابر تازه تر نسبت به حالت  4تا  اندازه ي مناسب می توان بسته بندي ایجاد کرد که در صورت استفاده از آنها مواد غذایی را
وه ها و سبزیجات را براي مدت طوالنی بدون تغییر در رنگ، مزه و معمولی نگه می دارد و همچنین این ظروف قادر هستند می

درصد  98ساعت اولیه نگهداري، میزان باکتري ها را تا  24و در مقایسه با ظروف معمولی در   خواص غذایی نگهداري کند
ها در  تفاده از نانوالیههاي مهم نانو تکنولوژي در صنعت غذایی اس بدین ترتیب یکی از کابرد ).1387مرتضوي، (کاهش می دهد 
میوه و هاي خوراکی به منظور پوشش شمار زیادي از مواد غذایی نظیر  امروزه از فیلم. هاي خوراکی می باشد آماده سازي فیلم

  ).2004؛ریم،  2004، کاگري و همکاران، 2002موریلون، (شود  استفاده می سبزیجات
  
  
  ده در بسته بندينفوذپذیري فیلم هاي مختلف مورد استفا. 1جدول 

  فیلم
 25براي ) cm3/m2 d atm(نفوذپذیري 

  درجه سانتی گراد 25میکرومتر فیلم در 
  میکرومتر فیلم  25براي براي ) g/m2(عبور آب 

 90درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  38در 
  درصد

  وزن مخصوص  
  )گرم بر سانتی متر مکعب(

   دي اکسید کربن اکسیژن

  LDPE(  91/0 -925/0  900/3-000/13  700/7-77  23-6(پلی اتیلن با دانسیته کم 
پلی اتیلن با دانسیته متوسط 

)MDPE(  
-  600/2-300/8  700/7-750/38  15-8  

  HDPE( 925/0-965/0  000/4-520  900/3-000/10  10-4(پلی اتیلن با دانسیته زیاد 
  PP(  9/0  400/6-300/1  700/7-000/21  11-4(پلی پروپیلن 

  PVC(  45/1 -35/1  200/2-150  450-8000  40-30(پلی وینیل کلراید 
پلی وینیل کلراید پالستی 

  )PVC(سایزد
68/1-75/1  500/7-77  000/55-770  40-15  

  PS( 95/0 700/7-0000/2  000/26-000/10  150-100(پلی استیرن 
  400-600  000/7-000/25  800-500/1  -  پلی اورتان
  100/3-84  150-190  40  04/1- 12/1  )ننایلو( پلی آمید 

  -  -  <000/15    فیلم با منافذ میکرو
  2        نانو الیه ها

Greengrass, 1995; Schlimme and Rooney, 1997; Farber et al, 2003; Graciano-Verdugo et al, 2006 

                                                             
١. Shelf-life  
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که عمر  استشده ه نشان داد 2سیباستفاده از بسته بندي نانو براي نگهداري تکه هاي همچنین در مطالعات مربوط به 
برابر مدت زمانی است که از پلی اتیلن معمولی براي  2درجه سانتی گراد به اندازه  5نگهداري سیب در این بسته ها و در دماي 

بندي  استفاده از بسته ).2011ژو و همکاران، (و نیز کیفیت میوه ها بهتر از نوع دیگر می باشد ) روز6(بسته بندي استفاده شود 
داراي کیفیت  ،هاي بسته بندي شده در نانو بسته هاکه توت فرنگی استنیز ثابت کرده نانو براي نگهداري توت فرنگی 

درجه سانتی گراد  4فیزیکوشیمیایی و فیزیولوژیکی بیشتري نسبت به آنهایی بودند که در بسته هاي پلی اتیلنی و دماي 
و ) TA(، اسیدیته قابل تیتراسیون )TSS(ز انبارداري از کاهش مواد جامد محلول رو 12نگهداري شده بودند بطوریکه پس از 

   ).2010یانگ و همکاران، (در بسته هاي نانو به طور معنی داري جلوگیري شد ) AA(آسکوربیک اسید 
ماده غذایی و میوه ها  این نوع از  بسته بندي ها به دلیل افزایش سطح تماس احتمال بروز اثرات سمی بر علی رغم مزایاي زیاد،

به دلیل آنکه . به عالوه ممکن است این بسته بندي ها اثرات زیان آور پیش بینی نشده اي نیز داشته باشند. و سبزي ها را دارد
وده اي از محتمل ترین فرضیات نانوذرات به صورت طبیعی هضم و یا استنشاق نمی شوند، اثرات بر فلور میکروبی دهانی و ر

هر چند که نانو ذرات می توانند از داخل بسته بندي به مواد غذایی عبور کنند، اما این امر در درجه اول  ).2009، سوزر( است
هنوز هم مدرکی وجود ندارد که بتوان گفت محصول تولیدي با اینحال . به چگونگی به کار بردن الیه هاي نانو بستگی دارد

  .کامال بی ضرر است
  
  داتو پیشنها نتیجه گیري. 4

قانون تشکیل وزارت جهاد  8ماده . هاي بخش کشاورزي برخوردارند صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اهمیت زیادي در سیاستگذاري
هاي صنعتی  تکمیلی بخش کشاورزي و صنایع روستایی را در چارچوب سیا ست کشاورزي، توسعه وحمایت از صنایع تبدیلی و

روي در بخش کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي نیز به منظور افزایش بهره. اردگذ کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزي می
این در شرایطی  تشویقی زمینه توسعه وارتقاي فن آوري این صنایع را مهیا کند و هاي حمایتی و موظف است با اتخاذ سیاست

در این میان،  .ایع و معادن استاست که سیاستگذاري و برنامه ریزي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي بر عهده وزارت صن
صنایع بسته بندي کشاورزي کشور، به لحاظ ماهیت بیولوژیکی و فسادپذیري سریع مواد اولیه مورد مصرف در این صنایع از 

حضور در بازارهاي منطقه  این مسئله در کنار اهمیت. ه اي در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي برخوردار می باشندیژجایگاه و
هاي علمی و فن  همراهی با پیشرفتسوددهی در این بازارها،  و افزایشمحصوالت فراوري شده کشاورزي  ین المللیب اي و

  .می کندرا اجتناب ناپذیر  بسته بندي این محصوالت آوري در عرصه
توجه قرار گرفته  ي دنیا موردکشورهابسیاري از  در نانو تکنولوژي، عرصه مهمی در علم و فن آوري است که درسال هاي اخیر 

در کشور ما نیز . علم روي آورده انددر این  توجهسرمایه گذاري قابل  به این کشورهابرهمین اساس، امروزه بسیاري از . ستا
هاي صحیح، نقش و سیاستگذاري هاي وسیعی در صنعت بسته بندي وجود دارد که می تواند در صورت  برنامه ریزي فرصت

تکنولوژي نانو با سرمایه گذاري و برنامه ریزي درجهت کاربرد بی تردید در این راه، . ایفا نماید ورزيبخش کشا توسعهبزرگی در 
بطوریکه براساس . کشور گام برداشت کاهش ضایعات کشاورزي می توان در مسیر در بسته بندي مواد غذایی در کشور 

و و افزایش عمر محصوالت آسیب پذیر، حداقل پنج درصد از مطالعات وزارت جهاد کشاورزي، با تولید نمونه هاي بسته بندي نان
تدوین و اجراي  ،براي دستیابی به این هدف). 1389وزارت جهاد کشاورزي، (ضایعات محصوالت کشاورزي کاهش می یابد 

تانسیل همچنین افزایش آگاهی هاي عمومی درمورد پ .طرح جامع و آینده نگر یکی از شرایط اصلی موفقیت در این عرصه است
مکاري هاي بین المللی براي سرعت بسته بندي نوین و ه هاي خصوصی و نوپا در صنایع حمایت از شرکتنانو تکنولوژي، 

   .ضروري بوده و پیشنهاد می شودموفقیت در این عرصه براي بخشیدن به فعالیت ها 
  
 

                                                             
٢. fresh-cut apples  
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