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چكيده
بستهبنديهاي نوين ،تنها مسئول دربرگرفتن و محافظت مواد غذايي در برابر عوامل خارجي نيستند ،بلکه مزاياي
ديهري نيز دارند که شامل افزايش مان انبارماني ،جلوگيري ا فساد و افت مواد مغذي و تعيين مان ماندگاري مواد
غذايي ميباشد .افزايش تقاضا براي غذاهايي با ويژگيهاي تا هماندن ،کاهش افزودنيهاي مصنوعي و نههدارندهها،
تخريب اندک محيط يست و ايمنبودن ،محققان و انايا را به سمت توسعه فنّاوريهاي فرروري ماليمتر و
راهکارهاي بستهبندي سا گارتر با محيط يست سوق داده است .در اين مينه ،استفاده ا نانوامولسيونها براي بهبود
عملکرد بستهبندي مواد غذايي سا گار با توسعه پايدار و کارکردهاي جديد در پوششها و فيلمهاي متداول ارائه کرده
است .نانوامولسيونها که داراي پايداري نوري و ويژگيهاي رئولوژيکي منحصر به فردي ا جمله :حفاظت ،ريزپوشاني
و تحويل ترکيبات يست فعال و عملهرا (ا جمله مواد نههدارنده طبيعي مانند :اسانسهاي روغني گياهان ،مواد مغذّي،
ويتامينها ،رنگها و طعمدهندهها) ،سورفاکتانتها(ا جمله پروتئينها و کربوهيدراتهايي که در طبيعت يافت
ميشوند) ،براي طراحي نانوامولسيونهاي با درجه غذايي مورد نظر براي کاربردهاي بستهبندي استفاده ميشوند .در اين
مقاله ا نانوامولسيونها در ماتريکسهاي بيوپليمري مورد استفاده در بستهبندي مواد غذايي با وجود فعاليت ضدميکروبي
بالقوه رنها در برابر پاتوژنهاي همراه غذا ،مورد بررسي قرار ميگيرند.

واژه هاي كليدي

 -1مقدمه

بستهبندي مواد غذايي ،ريزپوشاني ،فعاليت ضددميکروبي،

بستهبندي ضدميکروبي به عنوان روشي براي افزايش

نانوامولسيون

دوره ماندگاري غذا ،کاهش تلفات محصول و کسب
اطمينان ا ايمني براي مصرفکنندگان به وجود رمده
است .اخيراً استفاده ا نانوامولسيونها در مواد بستهبندي

 -1کارشناس مسئول ،گروه پژوهشي مواد غذايي و حالل کشداور ي،

غذايي با فعاليت ضدميکروبي مورد بهرهبرداري قرار

پژوهشددکده اددنايا غددذايي و فددرروردههدداي کشدداور ي ،پژوهشددهاه

گرفته است .اين رويکرد به عنوان يک سيستم

استاندارد ،کرج ،ايران).(nady.ahmadi@yahoo.com
 -4دانشيار ،عضو هيأت علمي ،گروه علوم و انايا غذايي ،دانشدکده

ضدميکروبي براي حفاظت ا غذا ميباشد .دليل نيا

مهندسي کشاور ي و انايا غذايي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشدهاه

مصرفکنندگان به تغيير تمايالت جهاني ،مانند باال رفتن

ر اد اسالمي ،تهران ،ايران

توقعات ندگي و سا مانهايي که در مينة توليد و تو يا

(* نويسنده مسئول)h-ahari@srbiau.ac.ir:
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