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فنّاوري نانو عرصهاي نوین در صنعت بستهبندي مواد غذایی
مهسا اسنعيل رمجي  ،*1صبا صباغ پور لنگرودي
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چكيده
فنّاوري نانو ،علم مواد بسيار کوچک است که نقش به سزايي در توليد و بستهبندي مواد غذايي دارد؛ هم چنين به
عنوان خلّاقانهترين روش مدرن با ارائه جديدترين پيشرفتها در صنعت بستهبندي مواد غذايي در راستاي بهبود
ويژگيهاي مکانيکي ،منانعتي و حرارتي بستهبنديها ،شناسايي ميکروارگانيسمهاي بيناريزا و مولد فساد ،افزايش زمان
ماندگاري مواد غذايي ،کاهش ضايعات و هزينهها ،برطرف کردن مسائل زيست محيطي و هم چنين با معرفي
بستهبنديهاي هوشنند ،فعال و بهبود يافته با حفظ کيفيت مواد غذايي و جنبههاي اينني آن نيز شناخته شده است؛ که
درک عنومي جهت تحقق اين پيشرفتهاي فنّاوري بسيار مهم خواهد بود .هم چنين با وجود مقدار اندکي از نانوذرّات،
ت،يير خصوصيات مواد بستهبندي بدون ت،يير قابل توجّه در ويژگيهاي تراکم ،شفافيت و فرآوري ميسّر ميباشد.
بنابراين در اين مقالة مروري تالش ميشود تا بر پيادهسازي فنّاوري نانو به عنوان ابزاري تواننند در توسعه
بستهبنديهاي غذايي در جهت بهبود کيفيت و اينني مواد غذايي متنرکز شود .اميد است بتوان با بهرهگيري از علم
فنّاوري نانو ،سيستمهاي بستهبندي کنوني مواد غذايي را اصالح کرده و محصوالتي با کيفيت ت،ذيهاي مناسبتر و
ايننتر را روانه بازار جهاني ننود.

واژه هاي كليدي

 -1مقدمه

فنّاوري نانو ،بستهبندي مواد غذايي ،بستهبندي هوشمنند،

بستهبندي يکي از اصول عرضه کاال بوده و در طول

بستهبندي فعال ،بستهبندي بهبود يافته

سالها ت،ييرات زيادي داشته که هم چنان در حال
دگرگوني است .زماني تنها محفوظ بودن يک محصول،
بستهبندي محسوب ميشد ،در حالي که پس از مدّتي
مزيتهاي ماندگاري ،زيبايي و چاپپذيري نيز به آن
افزوده شد ] .[1بستهبندي مواد غذايي به عنوان يک
سيستم

هناهنگ

آمادهسازي

مواد

غذايي

جهت

حنلونقل ،توزيع ،ذخيرهسازي ،خردهفروشي و مصرف
نهايي محصول ،به منظور جلب رضايت مصرفکننده با
 -1دانشجوي دکتري تخصصي ،گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکده

هزينه مناسب تعريف ميشود][17؛ از طرف ديگر صنعت

کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد نور ،مازنمدران،

بستهبندي يک بخش الزم و ضروري براي جامعه مدرن

ايران.
(* نويسمممنده مسممم ول

امروزي ميباشد و در سطح تجاري ،مواد غذايي فرآوري
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شده را ننيتوان بدون بستهبندي مناسب ،سالم و اينن
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توزيع و ذخيرهسازي کرد ] .[18سازمان بستهبندي جهاني
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