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  بررسي اثر استفاده از نانو تكنولوژي و بسته بندي نانويي بر كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي
  آبادي نجف ستاري ميثم

  ،دانشگاه آراد اسالمي، واحد شهر ري
* sattari.utm@gmail.com  

  چكيده
ـ    ژه، كشـورهاي در حـال   موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشـورها بـه وي

سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده انـد بـراي كـاهش ضـايعات محصـوالت      . توسعه است
يكي از سياستهاي جدي دولتها در  .كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند

راههايي را براي جلـوگيري از ضـايعات مـواد     FAOذايي است و از طرف ديگر سازمان امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غ
اگر چه هنوز فنـاوري نـانو در ايـن     .غذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است غذايي به مسئوالن كشاورزي و تأمين كنندگان مواد

در ميان دانشمندان براي دستيابي به مواد با قابليت علوم در آغاز راه قرار دارد، ولي در همين چند سال اخير اميد هاي زيادي را 
در اين مقاله به تعدادي ار كاربرد هـاي فنـاوري نـانو و    .  هاي ويژه و ساخت محصوالت با عمر و كيفيت باال ايجاد كرده است

ود آن در ه بـا ور ين فناوري و پيشرفت هايي كبسته بندي نانويي بر كاهش ضايعات كشاورزي اشاره شده است تا توانايي هاي ا
  .زمينه هاي مورد نظر مي تواند حاصل شود، بهتر شناخته شود

   كشاورزي ضايعاتنانويي، بسته بندي نانو تكنولوژي، : كليدي واژگان
  

  مقدمه
بر اساس آمارهاي موجود در ايران، تقريبا نيمي از محصوالت كشاورزي بدون اينكه به مصرف برسد، در مراحل مختلـف از بـين مـي    

ند و صنايع تبديلي موجود در ايران به آن حد از رشد نرسيده كه بتواند از تمامي اجزاي يك محصـول كشـاورزي بهـره مناسـب و     رو
  ).1386شاكر اردكاني،(كامل را ببرد 

كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصوالت به مرز خـود كفـايي رسـيده اسـت، ولـي عـواملي چـون افـزايش         
  .يت در كنار افزايش عدم كاهش ضايعات ، راه را براي رسيدن به نقطه استقالل طوالني تر كرده استجمع

  :ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند
  .ميزان توليد را كاهش مي دهد -1
  .نياز به واردات را افزايش مي دهد -2
   )1382توده روستا، (شوند، هدر مي دهد نهاده هاي الزم براي توليد را كه به سختي فراهم مي  -3

در صورت داشتن برنامه اي مدون، كسب فناوري هاي نداشته و سازمان دهي داشته ها، مي توان از اين مـواد كـه در اكثـر مواقـع نيـز      
شـاكر  (ت مسايل زيست محيطي حادي را هم به دنبال دارد، در جهت اسـتفاده بهينـه و تبـديل آنهـا بـه مـواد بـا ارزش گـامي برداشـ         

  ).1386اردكاني،

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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از  هاي جديد با در دست گرفتن كنتـرل در سـطح مولكـولي و اتمـي و اسـتفاده      ابزارها و سيستم نانو تكنولوژي توانمندي توليد مواد،
هـايي كـه در    و سـاختار  علـم نـانو، عبـارت اسـت از مطالعـه و پـژوهش وسـايل        .)1386بي نـام،  ( خواص آنها در مقياس نانو است

. آيد كه نانو تكنولوژي يك رشته نيسـت  از تعاريف فوق بر مي. دارند تر وجود نانومتر يا كوچك)  200(ين واحد ديمانسيون تر كوچك
دارو تشـخيص پزشـكي و    هاي مختلف از غذا، هايي را در حوزه تكنولوژي كاربرد براي نانو. هاست در تمام رشته بلكه رويكرد جديدي

وجداني ( اند شمرده انرژي، محيط زيست، مواد هوا و فضا و امنيت ملي بر پيوتر، ارتباطات، حمل ونقل،بيوتكنولوژي تا الكترونيك، كام
اي و  رشـته  فـرا  هاي اجتماعي سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به عنوان زمينه عرصه و پيامد كاربردهاي وسيع اين  .)1386هزيس، 

تكنولوژي از ابتداي دهه قرن بيستم بـه طـور    ها و تحقيقات پيرامون نانو د آزمايشهرچن ).1386بي نام، (  بخشي مطرح كرده است فرا
 آور و باور نكردني نانو تكنولوژي در روند تحقيق و توسعه باعث شد كه نظر تمامي معجزه اما اثرات تحول آفرين، ،جدي پيگيري شده

هاي تحقيقاتي خـويش طـي دهـه اول     اولويت ترين يكي از مهماين موضوع جلب شود و فناوري نانو را به عنوان   هاي بزرگ به كشور
 960  ، رقمـي بـالغ  2004ميليـون دالر و در سـال   400  ، رقمي بـالغ 2001در سال  كه ژاپن به طوري. قرن بيست و يكم محسوب كنند

بـي نـام،   (  ختصاص داده استا بيليون دالر 7/3حدود  2008-2005هاي  هزينه كرده است و آمريكا براي اين امر در سال ميليون دالر
در زمينه نانو به عنوان چالش اصلي علمي و صـنعتي پـيش    استفاده از اين فناوري در كليه علوم باعث شده است كه تحقيقات ).1386

 بسـياري از  فناوري نانو به عنوان يك فناوري بين رشته اي و پيشتاز رفـع مشـكالت و كمبـود هـا در     در اين بين. روي جهانيان باشد
فنـاوري نـانو   . وابسته آن به اثبات رسـانيده اسـت   عرصه هاي علمي و صنعتي ، به خوبي جايگاه خود را در علوم كشاورزي و صنايع

طبـق    .)1386بـي نـام،   ( ، فراوري ، نگهداري ، بسته بندي و انتقال توليدات كشاورزي دارد كاربرد هاي وسيعي در همه مراحل توليد
جهان دچار فقر غذايي هستند ، شمار افراد قرار گرفتـه در زيـر    ميليون نفر از جمعيت 800متحد ، حدود آخرين گزارش سازمان ملل 

از سوي ديگر، موضـوع بسـته بنـدي مـواد       .روز به روز در حال افزايش است) انرژي مورد نياز روزانه ي بدن از نظر تامين(خط فقر 
 7شود كـه   از محصوالت كشاورزى توليد شده در كشور به ضايعات تبديل مى درصد 30ساالنه . غذايي و ارتباط آن با ضايعات است

عبارت است از هنر و علم آماده سازي مواد غذايي براي  بسته بندي). 1386 بي نام،( بندى نامناسب است درصد آن به علت بسته 8تا 
يعنـي خاصـيت    ضمن اينكه اهداف اوليه بسـته بنـدي  . بسته بندي بايد تا حد امكان ساده و ارزان باشد .انبار كردن و در نهايت فروش

  .(scott et al., 2003)حفاظتي و جذابيت را نيز دارا باشد
 هاي مختلف فرايند مي شوند، بنابراين خواص ديگري نيـز بايـد داشـته باشـند كـه     توسط ماشين با عنايت به اين كه مواد بسته بندي 

دوخته شدن در حرارت، شكل پذيري به كمك  هاي لفاف ، قابليتيت استفاده در ماشيننرمش، قابليت پذيرش چاپ، قابل: عبارتند از 
شـفافيت، ميـزان    : مطلوب ديگري كه در پوشش هاي بسته بندي مهم هسـتند عبارتنـد از   خواص. باد يا خال و يا فناوري هاي حرارتي

) FSA(موسسه استاندارد مواد غذايي انگلستان . )Kuzma, 2006(نفوذپذيري محصول نسبت به بخار آب وگازها از جمله اكسيژن 
  ).1386بي نام، (تحقيقاتي براي دستيابي به توانايي استفاده از فناوري نانو در غذا و مشخصا بسته بندي مواد غذايي ترتيب داده است 

كنار حفظ محيط زيست و  ، درنانو به صنعت كشاورزي و صنايع غذايي متضمن افزايش ميزان توليدات و كيفيت آن ها  ورود فناوري
   )1386بي نام، ( .منابع كره ي زمين مي باشد

  فناوري نانو از سه طريق مي تواند در نگهداري مواد غذايي موثر واقع شود
 ضد عفوني و ضد ميكروب نمودن سطوح   - 1
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. ميكروب بـه غـذا جلـوگيري كنـد    فناوري نانو با جابجا كردن سطح پوشش مواد مي تواند تقريبا از ورود هر ميكرو ارگانيسم يا 
ميكروب كش ها با نانو ذرات و نانو قطراتي مانند روغن هاي گياهي و دوستار محيط زيست بوده و براي سالمت انسان بي ضرر 

  .است
 حفاظت آنتي اكسيدان ها - 2

اره يك عامل كليدي و بتا كاروتن، همو 3، اسيد چرب امگا  A/E/D/Kنگهداري آنتي اكسيدان هاي حساس مانند ويتامين هاي 
بكار گيري نانو حفره ها مي تواند از خراب شدن چنين مواد بي ثباتي در طـول فراينـد و در زمـان انبـار     . در حفظ غذا بوده است

  .بودن جلوگيري كند
 دستورزي و كنترل فعاليت انزيم ها - 3

انو، توانايي كنترل متابوليسم آنزيم ها از طريـق  فناوري ن. فناوري نانو در شناسايي و طراحي ساختمان آنزيم ها كاريرد مهمي دارد
بنابر اين مي توان فعاليت هاي آنزيم ها به اين روش تحـت كنتـرل در آورد   . تغير در ساختمان و افزودن ديگر ذرات فعال را دارد

  ).1386افشاري، (
  )Nano packaging( بسته بندي نانو

بسته بندي با استفاده از نانو موادي به نام هوشمند انجام . ظيم متمركز شده است امروزه بسته بندي غذا به خصوص بر روي كنترل و تن
شده كه مي توانند نسبت به شرايط محيطي پاسخ دهند و خود را ترميم نمايند و مصرف كننده را نسبت به آلودگي يا حضـور پـاتوژن   

  ).1386بي نام، (آگاه نمايند 
ن كنترل شرايط محصوالت در طول حمل و نقل و استفاده از روش هاي بسته بندي مبتنـي  پيشرفت در مواد بسته بندي هوشمند، امكا

اين روش داراي پتانسيل براي جلوگيري از فساد مواد غذايي، افزايش طـول عمـر فـر اورده هـا و     . بر زيست شناسي را مهيا مي سازد
  ).1386بي نام، (كاهش ضايعات موثر است 

ميليارد  1/1سهم بازار اين صنعت در حال حاضر حدود . نو، صنايع بسته بندي را پر رونق نشان ميدهدچشم انداز هاي مالي فناوري نا
با اين وجود، صنعت بسته بندي هوشمند از آنچه پـيش بينـي   . ميليارد دالر برسد 3/7به  2010دالر است و پيش بيني مي شود تا سال 

نشـان داد كـه عالقـه      Frost and Sullivanتحقيقات سازمان مالي . پيداستشده بود جلوتر رفته و نشانه هاي تكامل آن به خوبي 
سازمان هاي زيادي وجود دارند كه . مشترين به مواد غذايي سالم و تازه در بسته بندي مناسب، موجب پيشرفت اين صنعت شده است

كه بـا همكـاري دانشـگاه     Kraftمواد غذايي  از جمله شركت توليد كننده. در زمينه سيستم هاي بسته بندي هوشمند فعاليت مي كنند
ايـن  . است تا آن را به بسته بندي ها اضافه كنـد ) Electronic tongue(داتگرز در حال در حالت فعاليت روي پروژه زبان الكتريكي

ا مـي شـوند، بـه    نوع بسته بندي شامل رشته اي از نانو حسگر هاست كه نسبت به گازهايي كه از مواد غذايي آزاد و موجب فساد آنهـ 
  ).1386افشاري، (شدت حساس بوده و تغير رنگ مي دهند كه اين تغيير رنگ ، عالمت واضحي از سالمت يا فساد ماده غذايي است 

  كاربرد هاي نانو در صنعت بسته بندي 
بسته بندي هاي هوشمند در صنايع غذايي به محض شروع فساد در ماده غذايي در داخل بسته ، از خود ماده نگهدارنـده آزاد كـرده و   

فيلم پالسـتيكي  . تغييرات دمايي، ترشح رطوبت ومايعات را از ماده غذايي داخل بسته تشخيص داده و به مصرف كننده اعالم مي كنند 
حاوي نانو مواد رسي است اين ماده  در سراسر پالستيك پراكنده است و قادر است كه  اكسـيژن، دي اكسـيد    شفافي به نام دورتان كه

اين ماده مي تواند پالستيك هاي روشن تر مقام تر و مقاوم به حرارت . كربن و رطوبت را براي حفظ گوشت و ساير غذاها بلوكه كند 
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اين مواد عمر ماندگاري شش ماهه به . تيكي براي بسته بندي آبجو در حال تحقيق اند پژوهشگران بر روي بطريهاي پالس. ايجاد نمايد 
مـاه افـزايش دهـد     18با استفاده از نانو آكرها مي توان پالستيكي توليد كرد كه عمر ماندگاري آب جو را تا حدود . آبجو خواهند داد 

  ).1386آردين، (
همچنـين  شـركت   . راي حفظ كيفيت و تازگي غذا جذب مي كند استفاده كرده اسـت شركت كداك از بسته بندي اكتيو كه اكسيژن را ب

 PPT(part per trillion)استفاده مي كند اين بسته بندي تا حد  Electronic Tongueكرافت از بسته بندي حاوي سنسور به نام 

  ).1386، و مينايي شارياف(را شناسايي و از تغييرات رنگ و آغاز فساد غذا مصرف كننده را آگاه مي سازد  
 فرآيند توليد پالستيك آنتي باكتريال براي ظروف نوشيدني و غذايي با استفاده از نانو پودرهاي آنتي باكتريايي

  .نانو مواد پخش شده باشد  ppm  1000تا 10فيلم هاي مورد استفاده براي مواد غذايي كه حداقل يك اليه كوپلي آميدي از 
گرديد ، اميد كه مطالب ارائه شده مـورد اسـتفاده ي    در اين مقاله بررسي بسته بندي كشاورزي و در حوزه هايكاربرد هاي فناوري نان

  .گرفته باشد عالقمندان اين فناوري نوين قرار
  پيشنهادات

كـردن  براي افزايش بهره وري عوامل توليد كشاورزي، بايد در زمينه كاهش ضـايعات محصـوالت كشـاورزي، بهبـود آنهـا و متعـادل       
  .مصرف به صورت منسجم و هماهنگ ، برنامه ريزي و اقدام نمود

همچنين گسترش صنايع تبديلي بسته بندي ضمن جلوگيري از اتالف و ضايعات محصوالت كشاورزي، به امنيـت غـذايي در جامعـه    
  .كمك مي نمايد

 براين خواص ديگـري نيـز بايـد داشـته باشـند كـه      هاي مختلف فرايند مي شوند، بناتوسط ماشين با عنايت به اين كه مواد بسته بندي

دوخته شدن در حرارت، شكل پذيري به كمك  هاي لفاف ، قابليتنرمش، قابليت پذيرش چاپ، قابليت استفاده در ماشين: عبارتند از 
شـفافيت، ميـزان    : مطلوب ديگري كه در پوشش هاي بسته بندي مهم هسـتند عبارتنـد از   خواص. باد يا خال و يا فناوري هاي حرارتي

  نفوذپذيري محصول نسبت به بخار آب وگازها از جمله اكسيژن
  نتيجه گيري 

بر روي توليـد ناخـالص داخلـي و ميـزان      را شامل مي گردد و نيز تأثيري كه%) 30حدود (درصد بااليي از توليد  ،از آنجا كه ضايعات
د، عليرغم فقدان اطالعـات دقيـق در مـورد ميـزان ضـايعات      خودكفايي محصوالت كشاورزي به ويژه محصوالت اساسي دارا مي باش

محصوالت كشاورزي الزم است به دنبال راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به تكنولـوژي و  
مصـرف، اهميـت    با افزايش فناورزي نانو بر كشاورزي و ورود محصوالت به بـازار  .بكارگيري الگوي مصرف صحيح، ضروري است

اين نياز، پذيرش فناوري نانو را در كاربرد هاي حسي، قوي تر خواهد كرد و از . سالمت اين دسته از مواد غذايي بيشتر مطرح مي شود
مانند نوعي فناوري كه نزديك بودن تاريخ انقضاي مـواد غـذايي را بـه خريـداران و     . همين راه مي توان به سالمت مواد غذايي پي برد

چشمگيري در اطمينان   كننده آلودگي، پيشرفت پالستيكي دفع هاي ميكروبي جديد و كيف هاي ضد پوشش. دگان هشدار مي دهدفروشن
محصـوالت موجـود در    غـذايي و  نانو در صنايع اگرچه توجه زيادي به كاربرد فناوري. اند بندي داشته بسته از سالمت و امنيت غذاهاي

 .مانند آنچه قبالً در بحث دستكاري ژنتيكـي عنـوان شـد وجـود دارد     هاي استخراج نشده بسياري نايياست، اما هنوز هم توا بازار شده
پيشرفت در مواد بسته بندي هوشمند، امكان كنترل شرايط محصوالت در طول حمل و نقل و استفاده از روش هاي بسته بندي مبتنـي  
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اي جلوگيري از فساد مواد غذايي، افزايش طـول عمـر فـر اورده هـا و     اين روش داراي پتانسيل بر. بر زيست شناسي را مهيا مي سازد
  كاهش ضايعات موثر است
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Abstract  
Increasing Controversial issue of food waste, one of the most serious challenge for countries in particular, 
developing countries, the politicians and intellectuals in third world scientific community have sought to 
reduce the waste arising in the process of agricultural products planting, harvesting and distribution process 
and taking their remedy. One of the policies of governments involved in a serious food security, food 
spoilage and other organizations on behalf of FAO ways is provided to prevent food waste to agricultural 
officials and food suppliers member states. Although nanotechnology is still in the sciences is just beginning, 
but in recent years so a lot of hope among scientists with the ability to acquire special materials and 
manufacturing products with high quality life and has developed. In this research, some applications of 
nanotechnology and nano-packaging on the spoilage of agriculture refers to the ability of this technology and 
the progress that the entry in the desired fields can be achieved, is better known.  
Key words: nanotechnology, nano packaging, agricultural wastes  
 
 


