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چكيده
توسعه بستهبندي در پاسخ به کاهش نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با ایمنی موادغاایی است .نقش بستهبندي از
بازاریابی و توزیع در گاشته به سنجش و برقراري ارتباط جهت تأمين نيازهاي صنعت غاا و خریداران تغيير یافته است.
بستهبندي هوشمند ،یک دستگاه یا برچسب هوشمند است که به صورت پویا ،کيفيت محصول بستهبندي شده را نشان
میدهد ،و به لنوان روش جایگزین با روش تاریخ انقضاء سنتی ،مورد توجّه قرار گرفته است .در بين انواع مختلف
دستگاههاي حسگر ،نشانگرهاي بصري هم براي توليدکننده و هم مصرفکننده لملکرد نسبتاً سادهتري دارند .بنابراین،
تقاضاي بستهبندي هوشمند با نشانگر بصري به ویژه در صنعت غاا به طور چشمگيري افزایش یافته است .در این مقاله
به بررسی سيستمهاي مختلف بستهبندي هوشمند در بستهبندي موادغاایی پرداخته میشود .هدف در بستهبندي
هوشمند ،ارائه محصوالت ایمن و با کيفيتتر میباشد .در سيستمهاي هوشمند ،وضعيت موادغاایی بستهبندي شده
کنترل میگردند تا اطاللاتی در مورد کيفيت مواد غاایی بستهبندي شده در طول حملونقل و ذخيرهسازي ارائه دهند.
این فنّاوريها با افزایش تقاضا براي غااهاي ایمنتر با ماندگاري بهتر طراحی شدهاند .انتظار میرود که بازار بستهبندي
هوشمند در رابطه با مواد بستهبندي ،آیندهاي اميدوارکننده داشته باشد.

واژه هاي كليدي
بستهبندي هوشمند ،کيفيت ،ایمنی و ماندگاري

 -1مقدمه
هدف اصلی از بستهبندي موادغاایی ،حفظ کيفيت و
سالمت محصوالت غاایی هنگاو ذخيرهسازي و توزیع
است که با حفاظت از مادهغاایی در برابر لوامل و شرایط
 -1دانشجوي دکتري تخصصی فناوري موواد غواایی ،گوروه للووو و

نامطلوب نظير :ميکروارگانيسمهاي فاسدکننده ،آالیندههاي

صنایع غاایی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصوفهان،

شيميایی ،اکسيژن ،رطوبت ،نيروي خارجی و  ...بالث

ایران(.)sawnadodange@gmail.com
 -8اسووتادیار ،گووروه للوووو و صوونایع غوواایی ،دانشووکده کشوواورزي،

افزایش ماندگاري محصوالتغاایی میشود .بستهبندي مواد

دانشوووووووووگاه صووووووووونعتی اصوووووووووفهان ،اصوووووووووفهان،

باید به گونهاي باشد که بالث حفظ ظاهر محصول شود و

ایران(.)shekarchizadeh@cc.iut.ac.ir

شرایط مناسب فيزیکوشيميایی را براي ماندگاري مناسب،

 -3دکتري تخصصی بيوتکنولوژي مواد غاایی ،گروه للووو و صونایع

کيفيت و سالمت محصوالتغاایی فراهم آورد .بستهبندي

غاایی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

موادغاایی باید -1 :مانع از افزایش یا کاهش رطوبت شود.

(* نویسنده مسئول)s.amiri@tabrizu.ac.ir:
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 -8از آلودگی ميکروبی جلوگيري کند -3 .در برابر نفوذ

طرحهاي جدید ،براي اهداف بازاریابی بوده اسوت .بوا ایون

بخارآب ،اکسيژن ،دياکسيدکربن و دیگر ترکيبات فرّار ،طعم

حال ،بستهبندي موادغاایی دیگر تنها نقوش در محافظوت و

و آلودگی به لنوان یک مانع یا سد لمل کند ] .[1هدف

بازاریابی یک محصول غاایی ندارد .مفهوو جدید بستهبندي

سيستمهاي بستهبندي هوشمند بررسی کيفيت و شرایط

نظير بسوتهبنودي هوشومند داراي راهحولهواي بویشومار و

موادغاایی یا محيط پيرامون براي پيشبينی یا تعيين مدّت

خالقانهاي جهوت افوزایش مانودگاري یوا حفوظ ،بهبوود یوا

زمان ماندگاري قبل از تاریخ انقضاء میباشد ].[8

نظارت بر کيفيت و ایمنی موادغاایی میباشد و از این نظور
نقش مهمی را ایفا مویکننود ] .[3معرفوی بسوتهبنوديهواي

بستهبندي هوشمند به لنوان یک خاصيت ذاتی در

موادغاایی و نيز بهبود خواص ارگانولپتيک آن ایفا نمایود و

بستهبندي تعریف میشود که به تأیيد استفاده از محصول
میپردازد .تعریف دیگر بستهبندي هوشمند ،لبارت است از
لملکرد بستهبندي در پاسخ به تغيير شرایط بيرونی /داخلی

از این طریق از اتالف مواد غاایی جلوگيري کند ].[4

 -3حوزههاي کاربرد

محصول که به برقراري ارتباط با مشتري یا کاربران نهایی در

براساس یافتههاي پریرا و همکاران ( ،)8118ساالنه بيش

مورد وضعيت محصول میپردازد .بنابراین ،بستهبندي

از  6ميليون مورد بيماري ناشی از غاا در ایاالت متحده رخ

هوشمند میتواند به لنوان سيستمی تعریف شود که وضعيت

میدهد ،که به طور بالقوه منجر به مرگ بيش از  1111نفر

موادغاایی بستهبندي شده را رصد مینماید تا اطّاللاتی در

میگردد .تخمين زده میشود که در اسپانيا ،ساالنه  61مورد

مورد کيفيت محصول را در هنگاو حمل و نقل و توزیع ارائه

بيماري ناشی از غاا در هر  111111نفر جمعيت وجود

کند .در تعریف دقيقتر ،بستهبندي هوشمند به لنوان یک

دارد .از این رو ،جاي تعجّب نيست که یکی از حوزههاي

سيستم بستهبندي تعریف میشود که قادر به انجاو

مهم کاربرد فناوري بستهبندي هوشمند ،توسعه حسگرهاي

لملکردهاي هوشمندانه (مانند تشخيص ،سنجش ،ثبت،

زیستی براي تشخيص پاتوژنها در مواد غاایی باشد.

ردیابی و برقراري ارتباط) جهت تسهيل تصميمگيري براي

حوزههاي دیگر کاربرد شامل جاذبهاي رطوبت،

تمدید لمر مفيد ،افزایش ایمنی ،بهبود کيفيت ،فراهم آوردن

محلولهاي بستهبندي ضدميکروبی ،انتشاردهندههاي دي

اطاللات و هشدار در مورد مشکالت احتمالی میباشد ].[1

اکسيد کربن ،روبندههاي اکسيژن و آنتی اکسيدانهاي تعبيه

پيشرفتهاي جدید در صنعت بستهبنودي موادغواایی در

شده در بستهبندي است ] .[5به طور کلی ،فنّاوري

نتيجه پاسخ به خواستههاي مصرفکنندگان یا روند توليودات

بستهبندي هوشمند طيف گستردهاي از کاربردها از نمایش

صنعتی بوده که بوه سومت توليود محصووالت غواایی توازه،

ایمنی مواد غاایی تا ردیابی تحویل پستی اقالو از طریق

خوشمزه ،با ماندگاري طوالنی و کيفيت کنترل شده در حوال

برچسبهاي (تراشههاي) امنيتی تعبيه شده را دارا میباشد

توسعه هستند .لالوه بر این ،تغيير در شيوههاي خردهفروشی

] .[6از دید مشتري ،چنين فرصتهایی به لنوان مزایاي

یا شيوه زندگی مصرفکنندگان ،چوالشهواي لمودهاي را در

ارزش افزوده درک میشوند .شيوههاي جدید ردیابی و

صنعت بستهبندي موادغاایی ایجاد کردهاند و به لنوان نيروي

نظارت بر کاالهاي خریداري شده با برنامههاي موجود ،در

محرکه براي توسعه مفاهيم بستهبنودي جدیود و بهبوود یافتوه

این روزها که دسترسی به اینترنت امکانپایر میباشد ،به

لمل مینمایند که ضمن حفظ و نظارت بر ایمنوی و کيفيوت

یک فرصت تجاري مهم براي شرکتها جهت افزایش

موادغاایی ،ماندگاري را گسترش میدهند] .[8نووآوريهواي

رضایت مشتري تبدیل شده است .پاکویت و همکاران

بستهبندي تاکنون لمدتاً محدود به تعداد کمی بستهبنودي بوا

( )8112نشان دادند كه بستهبندي هوشمند همچنين ممكن
است براي شناسایی ناكارآمدي زنجيره تأمين ،كاهش
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 -8مفهوو بستهبندي هوشمند

هوشمند مویتوانود نقوش مهموی را در افوزایش مانودگاري
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هزینهها و خطاها ،بهبود لملكرد محصول و در نهایت

پيشبينی یا تعيين ماندگاري بهتر آن قبل از تاریخ مصرف

افزایش سود مورد استفاده قرار گيرد(شکل .[2] )1

میباشد .سيستمهاي بستهبندي هوشمند به صورت برچسب

شکل  -1اجزاي تشکيلدهنده بستهبندي هوشمند

بر روي مواد بستهبندي گنجانيده میشوند و یا بر روي بسته

 -4انواع بستهبندي هوشمند

چاپ میشوند تا امکان لرضه محصول با نظارت بر کيفيت

بستهبنديهاي هوشمند به طور کلی به دو گروه زیر

محصول ،ردیابی نقاط بحرانی و کسب ا ّطاللات بيشتر در

تقسيم میشود:
-1بستهبندي هوشمند مبتنی بر سنجش شرایط خارجی

طول زنجيره ذخيرهسازي افزایش یابد .در این سيستمها،

بسته -8بستهبندي هوشمند مبتنی بر اندازهگيري مستقيم

فنّاوري حسگر ،شناساگرها (شامل شناساگرهاي سالمتی،
تازگی و شناساگرهاي

کيفيت مواد غاایی در داخل بسته ،که این نوع از بستهبندي با

رادیویی8

مادهغاایی یا فضاي بسته تماس مستقيم دارد که هميشه به

دما-زمان)1

و سيستم شناسایی امواج

ارزیابی میشوند .بسياري از مفاهيم بستهبندي

یک نشانگر که نشاندهنده کيفيت و یا سالم بودن مادهغاایی

هوشمند شامل استفاده از حسگرها و شناساگرها است.

بستهبندي شده است ،نيازمند است ] .[2سيستمهاي

حسگرها را میتوان به لنوان تعيين کننده متغير اندازهگيري

بستهبندي هوشمند روشهاي جدیدي هستند که در سالهاي

اوليه یا تعيينکننده متغير فيزیکی ،شيميایی یا بيولوژیکی به

اخير مورد توجّه قرار گرفتهاند؛ و سالمتی و ایمنی محصول

کار برد .شناساگرها اطّاللاتی را در مورد کيفيت محصول

را براي مصرفکننده فراهم میکنند و شرایط موادغاایی

به وسيله شرایط محيطی و گازهاي فضاي بسته ارائه

بستهبندي شده را نظارت میکنند تا اطّاللاتی را در مورد

میدهند ،همچنين شناساگرها میتوانند به سطح بسته متصل

ماندگاري و کيفيت موادغاایی هنگاو حملونقل و

شده یا با بسته ادغاو شوند که این کار تشخيص متابوليت

ذخيرهسازي ارائه دهند .هدف سيستمهاي بستهبندي هوشمند
)1- Time/Temperature Indicators (TTIs
)2- Radio Frequency Identification (RFID

نظارت بر کيفيت محصول غاایی یا محيط اطراف آن براي
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پسمانده تشکيل شده در طول ذخيرهسازي را بهبود

 -3-5حسگرهاي گازي

میبخشند ] .[1سيستمهاي بستهبندي هوشمند شامل:

بستهبندي موادغاایی پيچيده است ،زیرا بسته قادر است

حسگرها ،شناساگرها و سيستمهاي شناسایی امواج رادیویی

تنفس کند که در این صورت ممکن است تغييراتی در

میباشند.

اتمسفر درون بسته صورت گيرد .ترکيبات گازي درون بسته

 -5حسگرها

میتوانند در اثر برهمکنش موادغاایی با محيط اطراف تغيير

تشخيص یا تعيين کمی انرژي یا ماده تعریف میشود که

ترکيبات گازي درون بسته به وسيله ایجاد تغيير در رنگ از

براي تشخيص یا اندازهگيري یک خاصيت فيزیکی یا

طریق یک واکنش شيميایی یا آنزیمی هستند .حسگرها باید

شيميایی مورد استفاده قرار میگيرد .حسگرها به صورت

با محيط گازي که مستقيماً در ارتباط با موادغاایی است،

پيوسته لالمتهایی را ارائه میدهند .بسياري از حسگرها

تماس مستقيم داشته باشند .حسگرها ،نشت گاز درون

داراي دو بخش اصلی کاربردي (گيرنده و مبدّل) هستند

بسته غاایی را نيز نشان میدهند یا ممکن است به منظور

].[11

بررسی کارایی جاذبهاي اکسيژن استفاده شود .معموالً
حسگرهاي گازي در صورت وجود یا لدو وجود اکسيژن

 -1-5حسگرهاي زیستی

و یا دياکسيدکربن سيگنال نشان میدهند .اکسيژن موجود

حسگرهاي زیستی (بيوسنسورها) براي شناسایی ،ثبت و

در هوا بالث ترشيدگی اکسایشی ،تغيير رنگ نامطلوب در

انتقال اطّاللات مربوط به واکنشهاي زیستی استفاده

مواد غاایی و رشد ميکروبهاي هوازي در مواد غاایی

میشوند .حسگرهاي زیستی شامل گيرندههاي زیستی و

میشود .معموالً حسگرهاي اکسيژن در حضور اکسيژن

مبدّلها هستند .حسگرهاي زیستی تجاري براي لوامل

تغيير رنگ میدهند ،که وجود اکسيژن نشاندهنده نشت یا

بيماريزاي غاایی گسترش یافتهاند .آنتیباديهاي خاصی

دستکاري بسته میباشد .حسگرهاي اکسيژن درزبندي

وجود دارند که به غشاء حسگرها یا بارکدها متصل

نادرست بسته را نيز نشان میدهند .حسگرهاي گازي براي

میشوند .لوامل بيماريزا بالث ایجاد نوارهاي تاریک در

تشخيص بخارآب ،اتانول و هيدروژن سولفيد در حال

بارکدها میشوند و در نتيجه آنها را غيرقابل خواندن میکنند

توسعه میباشند ].[14

].[11

 -6شناساگرها

 -8-5حسگرهاي شيميایی
حسگر شيميایی یا گيرنده یک ماده شيميایی توانایی

شناساگرها به لنوان موادي که وجود ،لدو وجود،

تشخيص حضور ،فعاليت ،ترکيب ،غلظت ذرّات شيميایی یا

غلظت گونههاي دیگر یا درجه واکنش بين دو یا چند گونه

گاز را از طریق جاب سطحی دارد .هنگامی که حضور مواد

را با تغيير در یک ویژگی ،به خصوص تغيير در رنگ نشان

شيميایی تأیيد میشود ،به وسيله مبدّل به سيگنال تبدیل

میدهند ،تعریف میشوند ].[15

میشود ] .[18نانومواد کربنی نظير نانو ذ ّرات ،گرافن،

 -1-6شناساگرهاي زمان -دما

نانولولهها و نانوالياف به دليل خواص الکتریکی و مکانيکی

طراحی

لالی همراه با مساحت سطح ویژه باال در حسگرهاي

شناساگرهاي زمان -دما روشی برجسته در فنّاوري

شيميایی به کار میروند .حسگرهاي مبتنی بر نانومواد براي

بستهبندي است .اهميت این شناساگرها در این است که

شناسایی لوامل بيماريزا ،آالیندههاي شيميایی ،فساد و

مصرفکننده میتواند دماي نامناسب موادغاایی را تشخيص

دستکاري مواد به کار میروند ].[13
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سيستم

بستهبندي

هوشمند

برحسب

دهد .اگر یک مادهغاایی در معرض دماي باال قرار گيرد،
31
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یک حسگر به لنوان یک دستگاه براي شناسایی،

کنند .حسگرهاي گازي ابزاري سودمند براي نظارت بر
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مادهغاایی میتواند به سرلت فاسد شود .این شناساگر را

دما میباشد ] 12و  .[12نشانگرهاي زمان -دما ()TTIs

میتوان در ظروف حمل مادهغاایی یا بستهبنديهاي

باید به آسانی فعال شوند و سپس یک تغيير وابسته به

جداگانهاي به صورت یک برچسب خودچسبنده کوچک

زمان -دما را که به آسانی قابل اندازهگيري میباشد نشان

قرار داد ،هنگامیکه این شناساگرها در شرایط نامطلوبی قرار

دهد .این تغيير باید غيرقابل برگشت و در حالت ایدهآل به

داشته باشند ،یک تغيير برگشتناپایر مانند تغيير رنگ رخ

آسانی به گسترش فساد و لمر باقیمانده غاا همبستگی

خواهد داد .شناساگرهاي زمان -دما  (TTI)1براي موادغاایی

داشته باشد] .[12برچسبهاي چک پوئينت 3یک برچسب

سرد و منجمدشده ارزشمند هستند ،زیرا ذخيرهسازي،

خودچسبنده ساده است که به کارتنهاي غاایی به منظور

حملونقل و توزیع بر کيفيت و ایمنی این محصوالت غاایی

کنترل دماي نامناسب استفاده شده به کار میرود.

تأثير به سزایی دارد .فنّاوري  TTIبه لنوان زمان ماند 8شناخته

برچسبهاي فریش چک 4یک کارتن یا بستهبندي غاا را از

شده است که در حال حاضر در محصوالت غاایی در

محل فرآوري تا محل خردهفروشی نشان میدهد و تا نقطه

انگلستان به کار میرود .به کارگيري زمان ماند با نفوذ مداوو

فروش به صورت خرده همراه با بستهبندي باقی میماند.

یک مایع به درون غشاء براي اندازهگيري مدت زمان سپري

این برچسبها با گاشت زمان و دما به همان روشی که

شده در یک دماي ویژه میباشد .زمان ماند براي محصوالتی

محصول غاایی واکنش میدهد ،واکنش میدهند و بنابراین

مانند سس که در یخچال نگهداري میشود و در یک دوره

یک لالمتی در رابطه با حالت تازگی و لمر ماندگاري

زمانی خاص استفاده میشود ،بسيار مفيد است ] .[2تغييرات

باقیمانده نشان میدهد .این لالمت به صورت یک نقطه

دما در محصول غاایی میتواند تغييراتی در سالمتی و کيفيت

رنگی است که به آسانی قابليت خواندن دارد .این نشانگر

محصول را موجب گردد .یک نشانگر زمان -دما ()TTI

براساس واکنش آنزیمی لمل مینماید .این ابزار شامل یک

میتواند به لنوان یک وسيله ساده و ارزان تعریف گردد که

نقطه شبيه به حباب است که شامل دو قسمت میباشد :یک

میتواند به آسانی تغييرات وابسته زمان و دما را به صورت

بخش براي محلول آنزیمی شامل آنزیم ليپاز به همراه

قابل اندازهگيري نشان دهد که تاریخچه دمایی جزئی یا کامل

شناساگر رنگی حساس به تغييرات  pHو قسمت دیگر

محصول غاایی را منعکس میکند ] .[16نشانگرهاي زمان-

الیهاي که در درجه اول شامل تريگليسریدها میباشد .نقطه

دمایی که هماکنون در بازار موجود هستند براساس

رنگی در ابتدا با به کار بردن یک فشار بر روي حباب

مکانيسمها بر پایه قوالد متفاوتی لمل مینمایند .اصول

پالستيکی فعال میشود ،که مهر و موو ميان دو قسمت را

لملکرد نشانگرهاي زمان -دما تغيير برگشتناپایر

میشکند .اجزاء با یکدیگر مخلوط شده و تا زمانی که

مکانيکی ،شيميایی ،آنزیمی یا ميکروبيولوژیکی است که

واکنش پيش میرود تغيير  pHموجب تغيير در رنگ

معموالً به صورت یک پاسخ مرئی به شکل تغيير شکل

میگردد .نقطه در ابتدا سبز رنگ است ولی به تدریج با

مکانيکی ،گسترش رنگ یا حرکت رنگ خود را نشان

رسيدن به انتهاي لمر ماندگاري نقطه زرد رنگ میگردد.

میدهد .پاسخ شيميایی یا فيزیکی ،براساس واکنش شيميایی

این واکنش برگشتناپایر است و زمانیکه دما افزایش

یا تغيير فيزیکی مربوط به زمان و دما ،نظير واکنش بر پایه

مییابد سریعتر ادامه مییابد و چنانچه دما کاهش یابد

اسيد ،ذوب شدن ،پليمریزاسيون میباشد .در حالیکه در

آهستهتر خواهد بود(شکل .[12] )8

پاسخ بيولوژیکی ،پاسخ براساس تغيير در فعاليت بيولوژیکی
نظير ميکروارگانيسمها ،اسپورها یا آنزیمها ناشی از زمان و
3- Check Point
4- Fresh-Check

1- Time-Temperature Indicator
2- Timestrip
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متداولترین نوع نشانگرهاي دما-زمان ،جوهر نقطهاي
ترموکرومی 1است که قرار گرفتن محصول در دماي مناسب
بعد از خروج از یخچال یا مایکروویو را نشان میدهد

شکل  Check Point -8نولی نشانگر زمان -دما ،در صورتی

پنکيک8

که توسط جوهر

فریش چک لالوه بر اینکه نولی نشانگر زمان-

نقطهاي ترموکرومی برچسب زده شدهاند در بازارهاي

دماست ،نشانگر تازگی نيز میباشد که به لنوان

آمریکا و انگليس موجود میباشند نشان میدهد که آیا

برچسبهاي خودچسبنده لرضه میشوند که ممکن است در

شربت پس از حرارت دیدن در مایکروویو در دماي مناسبی

بستههاي محصوالت فسادپایر جهت اطمينان بخشيدن به

قرار داشته است(شکل .)4نمونههاي مشابه را میتوان در

مصرفکننده در محل خرید یا خانه به کار روند تا به

بستهبندي آبپرتقال با برچسبهاي مبتنی بر طرحهاي

مصرفکننده اطّالع دهند که آیا محصول هنوز آنقدر تازه

ترموکروو در قفسههاي سوپرمارکت مشاهده نمود که

هست که بتوان آنرا به کار برد یا نه .دایره مرکزي فعال ،در

مصرفکننده را از این که آیا آبپرتقال موجود در یخچال

دماهاي باال سریعتر و در دماهاي پایين ،آهستهتر تيره

به اندازه کافی جهت نوشيدن خنک میباشد مطلع میسازد

میشود ،بنابراین به آسانی میتوان مشاهده نمود که آیا

(زمانیکه پنگوئن موجود در برچسب قابل مشاهده باشد

محصول در تاریخ درج شده بر روي بسته براي مصرف

بدان معناست که آبپرتقال داراي دماي مناسبی میباشد)

مناسب است یا نه .مرکز فعال با گاشت زمان و قرار گرفتن

].[12

در معرض دما به تدریج تغيير رنگ میدهد و تازگی
محصول غاایی را نشان میدهد.
مکانيسم لمل این نشانگر براساس تغيير رنگ یک پليمر
تشکيل شده از مونومرهاي دياستيلن میباشد .این نشانگر

شکل  -4جوهر نقطهاي ترموکرومی ،زمانیکه پنگوئن در

شامل یک دایره پليمري احاطه شده توسط یک حلقه چاپی

نشانگر دیده شود ،نشان دهنده این است که دما در محدوده

جهت مرجع رنگ است .با گاشت زمان و به آرامی پليمر

صحيحی قرار دارد.

شروع به رنگی شدن مینماید و به تدریج تيره میشود .رنگ

نشانگر مونيتور مارک 3نولی نشانگر زمان -دماست که

پليمر متناسب با نرخ از دست رفتن کيفيت غاا تغيير

داراي دو نسخه یا نوع میباشد ،نوع اول که براي نمایش

مینماید؛ بنابراین هر چه دما بيشتر باشد ،پليمر سریعتر

نحوه توزیع به کار میرود که در این صورت نشانگري در

تغيير رنگ میدهد .در صورتیکه رنگ مرکز تيرهتر از حلقه

صنعت میباشد (مصارف صنعتی) و مورد دیگر برچسب

مرجع باشد ،ممکن است به مصرفکننده توصيه شود که

هوشمند میباشد که براي اطّالع مصرفکننده در نظر گرفته

محصول را مصرف ننماید(شکل .[12] )3

شده است .در کاربرد نوع اول این شناساگر پاسخی از خود
نشان نمیدهد مگر آنکه دما از دمایی از پيش تعيين شده

الف

ب

تجاوز نماید .این نشانگر براساس یک ماده مشخص که

پ

داراي نقطه ذوب انتخاب شده و رنگ آبی میباشد ،فعاليت
مینماید .یک فيلم نواري (باریکه) فيتيله را از مخزن (مخزن

شکل  Fresh-Check -3نولی نشانگر زمان -دما ،الف :حالتی
که محصول نباید استفاده گردد ،ب :حالتی که محصول باید به

1- Thermochromic
2- Pancake
3- Monitor MarkTM

زودي مصرف گردد ،پ :حالتی که محصول تا مدّتها قابليت
مصرف دارد.
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که دایره مرکزي صورتی باشد ،محصول نباید استفاده گردد.

ظروف پالستيکی ریختن شربت
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ماده رنگی) جدا مینماید که در مرحله فعالسازي این فيلم

شدن و انتشار شيميایی میباشد .این شناساگرها براي

نواري حاف میشود .در این نقطه (مرحله) ،فيتيله متخلخل

حفاظت محصول در برابر دماي نامناسب ،هنگاو حمل و

در دریچه (روزنه) به رنگ سفيد دیده میشود اما بعد از قرار

ذخيرهسازي به کار میرود و نشانهاي از کيفيت براي

گرفتن نشانگر در دمایی باالتر از دماي بحرانی ،ماده رنگی

توليدکننده میباشد ،زیرا آنها را مطمئن میسازد که کاال در

ذوب شده و شروع به انتشار در فيتيله متخلخل در دریچه

شرایط مطلوب به مصرفکننده ارائه شده است(شکل )6

(روزنه) مینماید که یک رنگ آبی ظاهر میگردد (مطابق

].[11

شکل نشان داده شده) .در کاربرد دوو که نشانگر به صورت

 -8آشکارساز فرکانس رادیویی :لالمت  RFIDیک فرو

برچسب هوشمند جهت اطّالع مصرفکننده بوده ،رنگ

پيشرفته حامل داده میباشد که براي شناسایی و ردیابی

برچسب زمانیکه محصول در دمایی باالتر از دماي توصيه

فرآورده به صورت خودکار به کار میرود .در یک سيستم

شده جهت نگهداري قرار گيرد یا زمانیکه محصول به انتهاي

 RFIDخواننده دادههایی را از سيگنال  RFIDکه از طریق

لمر ماندگاري خود برسد ،تغيير مینماید که اصول این مورد

امواج رادیویی منتشر شده ،دریافت میکند .سپس دادهها به

نيز براساس ذوب و انتشار رنگ آبی به روش توصيف شده

یک رایانه جهت تجزیه و تحليل ترکيب منتقل میشود.

براي مورد اول میباشد(شکل .[12] )5

قطعه  RFIDشامل یک ریزتراشه کوچک متصل به یک آنتن
کوچک میباشد ].[81

 -8شناساگرهاي سم
بهطور

کلی

مشکل

کليدي

شناساگرهاي

سم،

ميکروارگانيسمهاي پاتوژنی میباشند که با غلظت بسيار کم
بر روي محصول غاایی وجود دارند (اما با این ميزان هم

شکل  MonitorMarkTM -5نوع دیگري از نشانگر

میتوانند خطرناک باشند) و در تماو مادهغاایی به صورت

زمان -دما

همگن توزیع نشدهاند .به همين دليل لملکرد نشانگر سم

انواع شناساگرهاي زمان -دما را میتوان در یکی از

به ميزان باالیی وجود ندارد ،بنابراین ،یک آشکارساز یا

گروههاي زیر جا داد:

شناساگر بسيار حساس که به طور کامل در تماس با

 -1شناساگرهاي بصري :شناساگرهاي بصري در پاسخ به
قرار گرفتن در معرض حرارت تغيير رنگ میدهند و

مادهغاایی است ،به کار میرود ] .[2فنّاوريهاي

مکانيسم اصلی لملکرد آنها واکنشهاي آنزیمی ،پليمري

یک بارکد اقتصادي توسعه یافتهاست که سيستم نگهبانی

SIRA

شکل  -6نمودار تصویري پيشنهاد شده براي  RFIDدر زنجيره لرضه محصوالت گوشتی
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بستهبندي گوشت میباشد .سيستم شامل دو بارکد است ،یک

براي نظارت بر کيفيت مادهغاایی یا به منظور بررسی

نوع بارکد  SIRAو بارکد دیگر یک کد معمولی محصول

اثربخشی جاذب اکسيژن به کار روند .تغيير رنگ بسياري از

میباشد .آنتی بادي اختصاصی از پاتوژن بر روي غشایی که

شناساگرهاي  O2و  CO2نتيجه واکنشهاي شيميایی و یا

بخشی از سيستم بارکد را تشکيل می دهد قرار میگيرد ،در

آنزیمی است .تغيير رنگ ،نشاندهنده این است که غلظت

صورتی که مادهغاایی در معرض آلودگی توسط گونههاي

اکسيژن بيش از حد مجاز در یک بستهبندي غاایی پلمپ

سالمونال ،اشریشياکلی یا ليستریا مونوسيتوژنز 1قرار گيرد،

شده وجود دارد .مشکل لمده این شناساگرها این است که

یک نوار تيره موضعی روي غشاء بارکد تشکيل میگردد و

ذخيرهسازي باید تحت شرایط بیهوازي صورت گيرد ،زیرا

آن را غيرقابل اسکن میسازد(شکل .[81] )7

به سرلت در مجاورت هوا خراب میشوند(شکل.[88] )8
حسگرهاي نوري اکسيژن به لنوان روش مؤثر و جدید
غيرمخرب تشخيص و نمایش اکسيژن اثبات شدهاند.
استفاده از حسگر نوري برگشتپایر با بهکارگيري یک
رنگ فسفرسانس که با استفاده از اکسيژن مولکولی که به
خوبی در کاربردهاي بستهبندي غاایی ثبتشده از بين

الف

میرود .کاربرد این حسگرها در بستهبندي موادغاایی
لبارتند از :پنير با بستهبندي اتمسفر اصالحشده ،پنيرهاي با
بستهبندي خأل ،گوشت گاو با بستهبندي خأل و با اتمسفر
ب

اصالحشده ] ،[83گوشتهاي پختهشده ] ،[84جوجههاي

شکل  -2شکل الف ،نشاندهنده محصولی که آماده مصرف

بستهبندي شده در شرایط خأل و بستهبندي با اتمسفر

میباشد و شکل ب ،نشاندهنده محصول منقضی شده میباشد که

اصالح شده ] [85و آبجو بطرياي .میتوان براي ارزیابی

این بارکد امکان اسکن شدن را ندارد.

سریع و مؤثر سيستمهاي متداول بستهبندي غاایی که
روشهاي محدود کردن اکسيژن را در خود جا دادهاند

 -3شناساگر پلمپ و نشت

(نظير بستهبندي خأل یا بستهبندي با اتمسفر اصالح شده)

ترکيب گازي موجود در فضاي بسته غالباً در نتيجه

پس از بستهبندي و متعاقباً در طول نگهداري از حسگرهاي

فعاليت فرآورده غاایی یا نشت ،ماهيت بسته یا شرایط

نوري اکسيژن استفاده نمود .در حالیکه استفاده از بستهبندي

شکل  -2نمایش مکانيسم لمل نولی شناساگر پلمپ (نشت) ،رنگ صورتی نشانگر ،بيان کننده لدو حضور اکسيژن و رنگ آبی
آن ،بيانگر حضور اکسيژن میباشد.
1- Listeria Monocytogenes
سال یازدهم  -شماره  -42تابستان 9399
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غاا ناميده میشود که قادر به تشخيص پاتوژنها در

محيطی تغيير مییابد O2 .و  CO2موجود در بسته میتوانند

با اتمسفر اصالحشده بدونشک میتواند لمر ماندگاري
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محصوالت نانوایی را گسترش و افزایش دهد ،لمر

 -4شناساگرهاي تازگی

ماندگاري توسط سيستمهاي بستهبندي فعال و هوشمند

شناساگر طراوت و تازگی نشاندهنده فساد یا از دست

میتواند بيشتر افزایش یابد ،به لنوان مثال ،استفاده از انتشار

دادن تازگی فرآوردههاي بستهبندي شده میباشد(جدول .)1

دهندههاي اتانول جهت کاهش یا کنترل رشد موجودات

شناساگرهاي تازگی به طور مستقيم اطّاللاتی را در مورد

قارچی.

کيفيت ناشی از رشد ميکروبی یا تغييرات شيميایی در یک
جدول  -1بررسی و مقایسه فنّاوريهاي مختلف کنترل کيفيت گوشت][33
حسگر /شاخص

شاخص زمان -دما

مزایا

معایب

به راحتی به صورت یکپارچه در بستهبندي در میآید،

هيچ اطّاللاتی در رابطه با کيفيت غاا در

با چشم غيرمسلح قادر به تشخيص میباشد ،ارزان و

اختيار قرار نمیدهد ،قبل از استفاده باید

اقتصادي است ،میتواند توسط دستگاههاي الکترونيکی

مشروط گردد ،لدو تماس با غاا.

اندازهگيري شود.

شاخص گازي

شاخص تازگی

میتواند به صورت یکپارچه در فيلم بستهبندي در آید،

هيچ اطّاللاتی در رابطه با غلظت گاز در

با چشم غيرمسلح قادر به تشخيص میباشد ،ارزان و

اختيار قرار نمیدهد ،داخل بسته متصل

اقتصادي است ،میتواند توسط دستگاههاي الکترونيکی

میگردد و رنگ شيميایی آن ممکن است بر

اندازهگيري شود.

کيفيت غاا اثر نامطلوب داشته باشد.

حساس است ،میتواند توسط چشم غيرمسلح

نتایج منفی ،اتصال به داخل بسته که ممکن

مشخص گردد ،ارزان و اقتصادي است ،توسط

است بر کيفيت غاا دخالت داشته باشد.

دستگاههاي الکترونيکی قابل اندازهگيري میباشد.
میتواند به صورت یکپارچه در فيلم بستهبندي در آید،
با چشم غيرمسلح قادر به تشخيص میباشد ،ارزان و
حسگرهاي زیستی

اقتصادي است ،توسط دستگاههاي الکترونيکی قابل

قادر به تشخيص غلظت کم آلودگی

(بيوسنسورها)

اندازهگيري میباشد .قادر به تشخيص ميکروبها و

نمیباشد ،ممکن است داراي اثر شيميایی

پاتوژنهاست.

بر غاا باشد.

حساس هستند ،میتوانند به صورت یکپارچه در فيلم
بستهبندي در آیند ،با چشم غيرمسلح و وسایل نوري
حسگرهاي گازي

قادر به تشخيص میباشند ،توسط گرما،

ندارد.

الکترومغناطيس و تحرک تحت تاثير قرار نمیگيرد.
بينی الکتریکی

دقت باال به دليل استفاده از یکدسته حسگرها،

براي بستهبندي و اهداف تجاري گران

قابليت تشخيص انواع مختلفی از ترکيبات فرار

است.

حساس ،غلظت اکسيژن میتواند توسط وسيله نوري
چک شود ،میتواند در فضاي باالي قوطی
حسگرهاي بر پایه

) (headspaceیا در مایع استفاده شود ،سریع و مورد

توسط چشم غيرمسلح قابل تشخيص

فلورسانس (اکسيژن)

اطمينان میباشد.

نمیباشد.

دقيق ،میتواند با بارکدها یکپارچه گردد ،تکنولوژي آن

سيگنال (لالمت) ممکن است ضعيف شود،

بیسيم میباشد ،خواندن چندین محصول بدون تاخير،

براي تجاريسازي گران است.

برچسبهاي RFID

سریع.
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محصول غاایی ارائه میدهند .کيفيت ميکروبيولوژیکی به
وسيله واکنشهایی که بين شناساگرها درون بسته و
متابوليسمهاي رشد ميکروبی صورت میگيرد ،تعيين میشود.
تشخيص شيميایی فساد موادغاایی بر مبناي شناساگرهاي
تازگی فراهم میشود ،که براساس متابوليتهاي هدف که به
زوال ميکروبيولوژیکی مرتبط هستند ،توسعه مییابند .انواع
مختلفی از شناساگرهاي تازگی وجود دارد ،که اکثر آنها بر
تغيير رنگ شناساگر در پاسخ به متابوليتهاي ميکروبی توليد
شده هنگاو فساد مبتنی هستند .لملکرد

در یک زمان مشخص در دماي  85درجه سانتیگراد که

Fresh-Check TTI

نشاندهنده تازگی محصول میباشد ،به گونهاي که با کاهش

براساس یک واکنش پليمري شدن میباشد که نتيجه آن یک

تازگی نوشته محو میگردد.

افزایش رنگ در پليمر میباشد .پاسخ این شناساگر به
صورت تغيير رنگ قابل اندازهگيري است .رنگ از مرکز

 -5شناساگر رسيدگی

"فعال" این شناساگر با رنگ مرجع مقایسه میشود] .[86این

پس از برداشت ميوه از باغات چالش بزرگ ،لرضه ميوه

شناساگرها نشاندهنده مکانيسم متفاوت متابوليتهاي فراري

در شرایط لالی به بازار میباشد تا خواستههاي

از قبيل دياستيل ،آمينها ،دياکسيدکربن ،آمونياک و

مصرفکنندگان و نياز به لرضه در تماو سال تحقق یابد .در

هيدروژنسولفيد هستند که در اثر ماندن توليد شدهاند ].[82

گاشته ميوههاي شل و اغلب نرسيده در حالیکه در ظروف

تغييرات در غلظت هيدروژنسولفيد یا اسيدهاي آلی مانند

جمعآوري قرار داشتند فروخته میشدند که به راحتی امکان

 -Nبوتيرات -L ،الکتيکاسيد -D ،الکتات و استيکاسيد

ضرب دیدن و لهيدگی آنها وجود داشت گه این لالیم

هنگاو ذخيرهسازي به لنوان شناساگرهاي ویژهاي براي

ميزان رسيدگی را تعيين مینمود .سپس ميوههاي آماده

فرآوردههاي گوشتی ،ميوهها و سبزیجات به کار میروند.

مصرف (خوردن) همراه با پيش بستهبندي وارد بازار شدند،

pH

اما در این روش نيز هنوز امکان تعيين رسيدگی ميوه دشوار

میباشد از آنها به لنوان شناساگرهاي متابوليتی ميکروبی و

میباشد .از آنجاییکه دانستن این موضوع که چه زمانی

 ...به صورت گسترده استفاده میشود ] .[82ترکيبات

ميوه به حالت مطلوب از رسيدگی رسيده است ،دشوار

و

است ،این شرایط تبدیل به یک مانع جهت خرید

هيدروژنسولفيد) و آمينهاي بيوژنيک تازگی گوشت و

مصرفکنندگان میباشد .نولی از نشانگر تازگی [12 ] 4این

ماهی را نشان میدهند .آمينهاي بيوژنيک (پوترسين،1

مشکل را با استفاده از یک برچسب حسگر که با آروماهاي

کادآورین ،8هيستامين 3و  )...در اثر تخریب پروتئين

آزاد شده توسط ميوه به هنگاو رسيدن واکنش میدهد،

موادغاایی حاوي آمين تشکيل میشوند .بنابراین آمينهاي

برطرف مینماید .این حسگر در ابتدا قرمز است و به

بيوژنيک شاخصی براي تخریب موادغاایی و در واقع یک

تدریج به نارنجی و در نهایت زرد تغيير مییابد .با مشاهده

شناساگر غيرمستقيم براي طراوت گوشت و ماهی به شمار

رنگ حسگر ،مصرفکنندگان ميوههایی را که در حالت

میروند(شکل.[82] )1

رسيدگی مطلوب قرار دارند ،انتخاب میکنند .این حسگرها

براساس تغيير رنگ شناساگرها که به للت تغيير در

تشکيلشده

طی

رشد ميکروبی (دياکسيدکربن

به طور قابل توجّهی خسارت و زیان وارده به
مصرفکنندگان را کاهش میدهند زیرا آنها قبل از خرید

1- Putrescine
2- Cadaverine
3- Histamine
سال یازدهم  -شماره  -42تابستان 9399
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شکل  -1محو شدن رنگ در شناساگر زمان -دما رنگسنجی
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ميوه را بررسی میکنند .رسيدگی اضافی میتواند موجب

این خصوصيات بالث گردیده که التقاد بر اینکه

سطوح باالیی از آسيبدیدگی در فروشگاه شود .این حسگر

نانومواد ،مواد بسيار اميدبخش براي نشان دادن کيفيت

قبالً براي گالبی به کار رفته است ،همچنين این توانایی را

محصوالت بستهبندي شده هستند ،وجود داشته باشد .لالوه

دارا میباشد که به لنوان نشانگر رسيدن براي کيوي ،خربزه،

بر این ،استفاده از نانومواد هوشمند در بستهبندي موادغاایی

انبه ،آووکادو و ميوهها استفاده شود].[29

ممکن است منجر به ایجاد مواد چند منظوره شود ،که

 -6مزایا و چالشهاي توسعه بستهبندي هوشمند با

میتواند براي مصرفکنندگان مزایایی نظير :حفظ و

استفاده از نانومواد

نگهداري ،بازاریابی و نشان دادن کيفيت محصول را به
همراه داشته باشد .به لنوان مثال ،نانوذرّات نقره به دليل

مواد بستهبندي که در تماس با مواد غاایی قرار دارند،

خاصيت ضدميکروبی لليه پاتوژنهاي غاایی ،قابليت

نباید ترکيبات را در مقادیري که براي سالمتی انسان

خوبی در استفاده به صورت یک پد نشانگر دارند .با وجود

خطرآفرین هستند و تغييرات غيرقابل قبولی را در ترکيب و

مزایاي بالقوه و خواص نوري منحصر به فرد ،موانع و

ویژگیهاي ارگانولپتيک ایجاد مینمایند به غاا انتقال دهند.

چالشهاي بیشماري براي استفاده از نانومواد به لنوان

هر نانوماده خصوصيت منحصر به فردي براي تشخيص

نشانگر وجود دارد .برخی از انواع نشانگرها نياز به استفاده

محرکهاي مختلف بيرونی دارد؛ به لنوان مثال نانو ذرّات

در داخل بستهبندي دارند یا مستقيماً در تماس با مواد

طال به طور لمده در ارزیابی زیستی بصري به کار میرود که

غاایی میباشند .بنابراین ،استفاده از نشانگرها باید با قوانين

ناشی از زیست سازگاري لالی و بینظير آنهاست ،در

مربوط به ایمنی مواد غاایی مطابقت داشته باشد .برخی

حالیکه نانوذرّات نقره معموالً به دليل سنجش انتخابی مواد

مطالعات نه تنها مهاجرت ناچيز رنگ از برچسب نشانگر به

شيميایی نظير :ترکيبات گوگرد استفاده میشوند .اگرچه

موادغاایی را نشان میدهند ،بلکه مقادیر ناچيز از مهاجرت

نانوذرّات تيتانيوو دي اکسيد فقط یک رنگ سفيد مات به

نانوذرّات در تماس با موادغاایی به داخل غاا را نيز

نمایش میگاارند ،سطح ویژه باالي آنها بالث میشود که

گزارش میکنند .مطالعات چندانی در رابطه با همبستگی

بتوانند در توسعه نشانگرهاي  pHو  O2مورد استفاده قرار

ميان مهاجرت و سميت نشانگرهاي بر پایه نانومواد و

گيرند(شکل.)11

غااها انجاو نگرفته است تا بتوان به تنظيم مقررات سالمتی
پرداخت؛ پس باید به حضور نشانگر در بستهبندي ماده-
غاایی که روانه بازار میگردد ،اشاره نمود.
یک نياز اصلی براي آمادهسازي موفّقّيتآميز
شناساگرهاي بر پایه نانومواد ،یافتن شرایط و روشهاي
ساخت مناسب براي ایجاد پدهاي شناساگر است؛
در حالیکه خصوصيات بصري مطلوب حفظ گردد.

شکل  -11نمایش تصویري نشانگر ( Senseripeاولين

نانوذرّات مس نسبت به سایر فلزات ارزانتر است .با این

برچسب شناساگر رسيدگی هوشمند در جهان) ،در صورتی-

حال ،تهيه و استفاده از نانوذرّات مس به دليل طبيعت اکسيد

که حسگر به رنگ قرمز باشد ميوه ترد ،در صورتیکه

شوندگی آسان چندان مورد توجّه قرار نگرفته است.

نارنجی باشد ميوه داخل بسته سفت و در صورتیکه رنگ
حسگر زرد باشد ميوه آبدار میباشد.

32

سال یازدهم  -شماره  -42تابستان 9399

موواده بوور سووالمتی مشووخص شووود .لووالوه بوور ایون ،هزینووه
بستهبندي هوشمند استفاده تجواري آن را محودود مویکنود.

 -2خالصه و چشمانداز آینده

اکثوور سيسووتمهوواي بسووتهبنوودي هوشوومند ،هزینووهاي را بووه

توسعه بستهبندي در پاسخ به آسوودگی خواطر و کواهش

بستهبندي اضافه مینمایند ،بنابراین نوآوريهاي بسوتهبنودي

نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با ایمنی موادغاایی همچنان

باید یک نتيجه نهایی مفيد داشته باشند که این هزینوه موازاد

ادامه دارد .لملکرد اصلی بستهبندي از بازاریابی و توزیوع در

جبران گردد.

گاشته به سنجش و برقراري ارتبواط جهوت توأمين نيازهواي
صوونعت غوواا و خریووداران تغييوور یافتووه اسووت .اسووتفاده از
بستهبندي هوشمند بوا اسوتفاده از یوک دسوتگاه یوا برچسوب
هوشمند که به صورت پویا کيفيت محصول بستهبنودي شوده

پيشرفت فعلی بستهبندي هوشمند به توسعه فنّاوري و

یا محيط را منعکس میکند ،مورد لالقه و توجّه قورار گرفتوه

مواد حسگر متکی است که به نولی شرایط محصول را از

است کوه ایون روش جوایگزین روش تواریخ انقضواء سونتی

نظر کيفيت ،ایمنی ،ماندگاري و قابليت استفاده از آن رصد

میباشد .در بين انواع مختلف دستگاه حسگر ،نشوانگرهواي

مینماید .بنابراین بستهبندي هوشمند جهت تقویت فنّاوري

بصري هم براي توليدکننده و هم مصرفکننده لملکرد نسوبتاً

بستهبندي ،آیندهاي روشن در پيش دارد و ارزش و مزایاي

سادهتري دارند .بنوابراین ،تقاضواي بسوتهبنودي هوشومند بوا

فراوانی را در زنجيره تأمين بستهبندي موادغاایی فراهم

نشانگر بصري به ویژه در صنعت غاا بوه طوور چشومگيري

مینماید .در بستهبندي هوشمند از یک سنسور با قابليت

افزایش یافته است .اخيراً ،مطالعات متعدّد گزارش نموودهانود

توليد انبوه ،کم هزینه نسبت به ارزش محصول غاایی،

کووه اسووتفاده از نووانومواد بووه لنوووان ی وک نشووانگوور بصووري

سهولت در استفاده ،دقيق ،قابل التماد و ساده استفاده

اميدوارکننده ،پتانسيل قابل توجّهی را از خود نشان میدهنود.

میشود .به کارگيري سنسور در بستهبندي موادغاایی بالث

به لنوان مثوال ،نوانوذرات فلوزي رنوگ قووي را بوه نموایش

پيشرفتهاي زیادي در زمينه بستهبندي هوشمند شده است.

میگاارند که قابل تغيير است و نشاندهنده وجوود یوا لودو

این پيشرفتها منجر به بهبود کيفيت ،ایمنی ،ماندگاري و

وجود مواد شيميایی در داخل بستهبندي میباشود .نوانوذرّات

قابليت استفاده از مواد غاایی شده است .در حالیکه بيشتر

با مساحت سطح نسبتاً زیاد ،اثر و حساسيت بيشتري را براي

نوآوريها در بستهبندي نتيجه گرایشهاي جهانی و

سيستمهاي رنگسنجی انجاو میدهند .آنها مویتواننود موواد

ترجيحات مصرفکنندگان بوده است ،اما برخی از

شيميایی خاص را در غلظتهاي خيلی کوم در مودّت زموان

نوآوريها نيز ناشی از پيشرفتهاي غيرمنتظره مانند ظهور

کوتاهی تشخيص دهند .خصوصيات بصري برخی نوانوذرّات

فنّاوريهاي نانو حسگر و فنّاوري سنجش مواد با ابعاد

فلزي به دليل حساسيت به اکسيژن و اکسيداسيون راحت آن-

نانومتر است .بدون شک ،توسعه بستهبندي هوشمند بيشتر

ها میتواند کاهش یابد .بایود توالشهوایی در مسوير توسوعه

بر

ميکروبی،

روشهوواي پيشوورفته جهووت تولي ود نووانوذرّات کلوئي ودي در

اکسيداسيون) ،کيفيت مواد غاایی(تشخيص طعم و لطرهاي

برچسب نشانگور انجواو گيورد .بوراي گسوترش کاربردهواي

فرّار و معطر) ،ماندگاري ،ردیابی ،تأیيد سالمتی محصول و

نانوذرّات در دنياي واقعی باید این چالشها برطورف گردنود.

پایداري محصوالت غاایی متمرکز خواهد بود.

مسئله مهم دیگر این است که اکثور سوامانههواي بسوتهبنودي
هوشمند نيازمند تماس مستقيم مواد غاایی با حسگر هسوتند
و مواد حسگر ممکن است به مواد غاایی مهاجرت کنند .در
این مهاجرتها باید نوع ماده ،مقدار ماده و تأثيرات احتموالی
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