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  كيفيت نان حجيم حفظ و بهبودهاي نانويي، راهكاري نوين در جهت فيلم
 

 3آبادي نجف ستاري، فرزانه 2، محمود صفري2، هومن شريف نسب1مينايي سعيد،  1آبادي نجف ستاري ميثم

  دانشجوي كارشناسي و دانشيار مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس،  -2و  1
  سه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيهيات علمي موس -4و  3

 دانشجوي كارشناسي توليدات دامي دانشگاه گيالن -5

*sattari.utm@gmail.com  
  چكيده

هاي نانويي به منظور افزايش عمر و مدت نگهداري آن يكي از كاربردهاي فناوري نانو در صنعت كشاورزي، بسته بندي محصوالت در فيلم
در اين پژوهش هفت نوع . ر زياد نان در كشور، كاري در زمينه بسته بندي نانويي نان گزارش نشده استعلي رغم ضايعات بسيا. باشدمي

، 5ها، در دماهاي نگهداي بندي شده در اين بستههاي حسي نان بستهها بر رطوبت و ويژگيفيلم نانويي تهيه شده به منظور بررسي اثر اين آن
ها حاكي از معنادار بودن داده. مقايسه شد) فاقد ذرات نانو(گرفت و نتايج آن با فيلم شاهد  درجه سلسيوس مورد بررسي قرار 35و  20

همچنين اثرات متقابل دوگانه، بر ميزان بياتي نان در . باشدمي 99/0گانه نوع فيلم، دما و مدت نگهداري بر ميزان رطوبت در سطح اثرات سه
همچنين نتايج بيانگر . هاي نانويي، با افزايش ذرات نانو، ميزان بياتي كاهش يافتدر فيلم .درصد معنادار بوده است 95/0و  99/0دو سطح 

ولي در كل، ماندگاري نان . شودحفظ شده و نان ديرتر بيات مي C° 5، طراوت اوليه بيشتر از دمايC°35و C°20آن بود كه در دو دماي 
  .بيشتر از دو دماي ديگر است C°5در دماي 
  نان ضايعاتنانويي، بسته بندي نانو تكنولوژي،  :كليدي واژگان
  مقدمه

بندى درصد آن به علت بسته 8تا  7شود كه درصد از محصوالت كشاورزى توليد شده در كشور به ضايعات تبديل مى 30ساالنه 
والت، به مرز خود كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محص ).1386.مينايي، س. افشاري، ح( نامناسب است

كفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات، راه را براي رسيدن به نقطه استقالل طوالني تر 
  .كرده است

  ):1382توده روستا، (ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند 
  .ميزان توليد را كاهش مي دهد - 1
  .را افزايش مي دهدنياز به واردات  - 2
  نهاده هاي الزم براي توليد را كه به سختي فراهم مي شوند، هدر مي دهد  - 3
 كه دهديم نشان كايآمر در نان توليد ساالنه از ديجد آمار. باشديم دالر ميليارد2/1 بالغ بر نان عاتيضا ليبدل انهليسا ضرر ايدن در
 ما دركشور). Cauvain, 2003( شوديم اتيب نان زانيم نيا از% 3 كه شود يم ديتول سال طول در نان پوند ميليارد 20 باًيتقر
 شوديم برآورد% 25-20 حدود تا آن زانيم كه ينحو به است اديز اريبس هاخانواده سطح در شدن اتيب اثر در نان عاتيضا

  ).1380ان،يپا(

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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 يمل هيسرما از يهنگفت مبالغ ،ييغذا تيامن نيتأم منظور به اشد،بيم جامعه درآمد اقشاركم ياصل يغذا نان غالباً نكهيا به توجه با
 عنوان به الير ارديليم 1700 حدود در 1382 سال در مثال عنوان به شود،يم لحاظ دولت بودجه در يمصرف نان ارانهي عنوان به كشور

ي م محسوب يمل و كياستراتژ اقدامات و ها برنامه جمله از نان، عاتيضا كاهش براي تالش رو نيا از. است افتهي اختصاص ارانهي
توان چنين توجيه كرد كه در اثر بسته علت اين امر را مي. شوندنان هايي كه بسته بندي مي شوند، ديرتر بيات مي .)1382مجتهد،( شود

ن بياتي بستگي به نوع پس شدت و درجه به تاخير افتاد. شودخروج آب از نان مي بندي، فشار بخار آب ايجاد شده درون بسته، مانع
  ).1388ستاري نجف آبادي و همكاران، . (بسته بندي و ميزان نفوذ پذيري دارد

بر توليد ناخالص داخلي و ميزان  را شامل مي گردد و نيز تأثيري كه%) 30حدود (درصد بااليي از توليد  ،از آنجا كه ضايعات
الزم است به دنبال  نانم فقدان اطالعات دقيق در مورد ميزان ضايعات باشد، عليرغدارا مينان به ويژه  صنايع غذاييخودكفايي 

تكنولوژي و بكارگيري الگوي صحيح مصرف، نانو راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به
  .رسدبه نظر ميضروري 

تواند به امنيت غذايي در عات محصوالت غذايي، ميهمچنين گسترش صنايع تبديلي بسته بندي، ضمن جلوگيري از اتالف و ضاي
  .جامعه كمك نمايد

  هامواد و روش
ها هفت نوع فيلم نانويي تهيه شده بر پايه پلي اتيلن به همراه تركيبات ذرات نانو نقره و ذرات نانو رس، به منظور بررسي اثر اين فيلم

) فاقد ذرات نانو(ها، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن با فيلم شاهدهبندي شده در اين بستهاي حسي نان بستهبر رطوبت و ويژگي
(  21و  14، 7، 5، 3، 1هاي هاي نانويي در روزبندي شده درون فيلمميزان رطوبت و ارزيابي حسي نان حجيم قالبي بسته. مقايسه شد

  .رار گرفتدرجه سلسيوس مورد بررسي ق 35و  20، 5و در سه دماي نگهداري ) مدت نگهداري
  ميزان رطوبت نان

ساعت در  5گيري وزن، قبل و بعد از خشك كردن به مدت هاي حسي به وسيله اندازيميزان رطوبت نان در هر مرحله انجام آزمون
  ).Fontanet, 1997(درجه سيلسيوس محاسبه شد  103دماي 

  آزمون حسي
اساس اين روش بر پايه تحقيقات بجل و مايسنر . استفاده شد) 74- 30(به شماره  AACCبراي ارزيابي بياتي نان از روش مصوب 

، اين دو محقق گروهي از افراد را براي بررسي تغييرات نان طي كهنه شدن با توجه به موارد زير آموزش 1953در سال . استوار است
  .دادند

  .بيات سفت تر استبدون شك نان . به وسيله انگشتان تكه اي از نان براي تشخيص سفتي و نرمي، لمس شود - 
  . عطر و طعم تازه نان در حين كهنه شدن، از بين رفته و طعم نا مطلوبي پديدار مي شود -         
مزه كردن نان در دهان به طوري كه نان تازه مرطوب و مغز آن چسبنده مي باشد در حالي كه طي بيات شدن مغز خشك و  -         

  .شكننده مي شود
نفر  10اري شده در اختيار ذت برش داده شده و كد گورهاي نان به صپتيكي انجام گرفت و نمونهلطريق ارگانو اين آزمون از        

. ارزيابي كرده و به نمونه ها امتياز دادند) در دماي اطاق( 21، 14،  7، 5، 3، 1ها را در روزهاي افراد نمونه. داور متخصص قرار گرفت
  .رده شده استآو )1(جدول فرم مورد استفاده در 
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  فرم ارزيابي نان). 1(جدول

  ارزش امتياز  كيفيت نان
  امتياز نان

  21روز   14روز   7روز  5روز 3روز 1روز
          6  بسيار تازه

          5  تازه
          4  كمي تازه
          3  كمي بيات

          2  بيات
              1  بسيار بيات

  .در قالب طرح فاكتوريل كامال تصادفي تحليل آماري شد SPSSفزار در پايان كليه نتايج با استفاده از نرم ا
  نتايج و بحث

  حسي گيري رطوبت در مراحل مختلف آزموناندازه
نتايج حاكي از آن بود كه ميزان ). Scanlon et al,. 2000(توان به ميزان بياتي آن پي برد گيري رطوبت نان ميبه طور كلي با اندازه

اين امر نشانگر كاهش ميزان . درصد كمتر بوده است 25تا  14بندي شاهد، هاي نانويي نسبت به بستهدر بسته از دست دادن رطوبت
  .هاي نانويي و در نتيجه كاهش ميزان بياتي آن استبندي شده در بستهافت رطوبت نان بسته

  هاي رطوبت نان بسته بندي شدهنتايج تجزيه واريانس داده). 2(جدول 
F متغير مستقل درجه آزادي ربعاتميانگين م 

 نوع فيلم 7 998/8٭٭٭ 543/9
  دما 2 522/325٭٭ 270/345
 مدت نگهداري 5 814/755٭ 484/798

  دما ×نوع فيلم  14 586/4٭٭٭ 864/4

  مدت نگهداري ×نوع فيلم  35 378/3٭٭ 583/3
  مدت نگهداري ×دما  10 541/32٭٭٭ 515/34
  مدت نگهداري ×دما  ×نوع فيلم  70 352/2٭٭ 494/2

  خطا 288 943/0  

  درصد مي باشند 1/0و  1،  5به ترتيب نشان دهنده معنادار بودن در سطوح ٭٭٭و  ٭٭،  ٭
شود، اثرات اصلي و همانطور كه مشاهده مي. آمده است) 2(هاي رطوبت نان بسته بندي شده در جدول نتايج تجزيه واريانس داده

گانه نوع فيلم، دما و مدت نگهداري در سطح ها حاكي از معنادار بودن اثرات سههمچنين داده. اندبودهاثرات متقابل دوگانه معنادار 
نتايج، حاكي از كاهش ميزان رطوبت طي مدت . آمده است) 3(نتايج به دست آمده از آزمون تعيين رطوبت در جدول . باشدمي 99/0

هاي نانويي روند كاهش رطوبت در فيلم. يش دماي نگهداري كاهش يافته استهمچنين ميزان رطوبت با افزا. باشدنگهداري نان مي
  .نسبت به فيلم شاهد، كند تر بوده است
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  طي مدت نگهداريبندي شده ، درصد رطوبت نان بسته)3(جدول

 دما نوع فيلم
 روز بارگذاري

1 3 5 7 14 21 

 شاهد

5 a57/39 bc16/38 c26/37 cd04/36 g95/33 i10/31 

20 a57/39 c73/37 65/35e g64/33 37/31i 01/28k 

35 a57/39 c37/37 c17/37 39/35e 90/30j 12/25l 

 5/0 نقره
 درصد

5 a57/39 a30/39 03/39a 25/36d 99/35e 20/34f 

20 a57/39 17/38 b 84/36d 28/35e 47/31i 84/29j 

35 a57/39 73/38 b 89/37c 37/34f 99/32h 36/28i 

 درصد 1 نقره

5 a57/39 49/39 a 41/39a 75/37c 18/36d 73/35e 

20 a57/39 89/38 b 64/35e 74/32h 71/30i 43/28k 

35 a57/39 68/38 b 79/37c 82/35e 62/30i 36/27j 

 5/1 نقره
 درصد

5 a57/39 a00/39 44/38d 92/36d 77/36d 16/34f 

20 a57/39 93/37 c 28/35e 98/34f 15/32h 84/29k 

35 a57/39 75/37 c 94/35e 63/34f 38/31i 47/28k 

 درصد 2 نقره

5 a57/39 b68/38 73/37c 64/37c 33/37c 00/34f 

20 a57/39 56/38 b 49/35e 57/32g 04/30i 38/29j 

35 a57/39 b14/38 75/36d 30/33f 14/30i 45/27l 

تركيبي نقره و 
 درصد 1رس 

5 a57/39 a11/39 66/28k 90/36d 31/35e 36/32h 

20 a57/39 b22/38 64/36d 34/32f 24/30i 49/28k 

35 a57/39 b23/38 89/36d 33/32f 57/31g 62/28k 

تركيبي نقره و 
 درصد 2رس 

5 a57/39 37/39 a 17/39a 94/37c 92/36d 13/36d 

20 a57/39 ab89/38 56/36d 28/35e 27/32h 98/29j 

35 a57/39 b20/38 84/36d 10/35e 46/33g 01/29j 

تركيبي نقره و 
 درصد 3رس 

5 a57/39 ab94/38 31/38c 15/37d 81/35e 56/35e 

20 a57/39 87/37bc 64/36d 63/34f 11/31i 16/30fg 

35 a57/39 bc84/37 12/36d 42/34f i50/31 19/28k 

  ).p>0.05(ندارند با حروف يكسان اختالف معني دار اعداد
درصد با كمترين ميزان از دست دادن رطوبت، به عنوان بهترين فيلم و فيلم  2ي، فيلم نانويي تركيبي نقره و رس هاي نانويدر بين فيلم

  .شاهد با بيشترين ميزان از دست دادن رطوبت به عنوان بدترين فيلم شناخته شد
  تعيين بياتي نان به روش آزمون چشيدن
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ها مشاهده مي شود، اثر سه عامل اصلي نوع فيلم، دما و مدت نگهداري بر ادهمربوط به تجزيه واريانس د) 4(همانطور كه در جدول 
با معنادار شدن اثرات . درصد معنادار بوده است 95/0و  99/0اثرات متقابل دوگانه نيز در دو سطح . امتياز بياتي نان، معنادار بوده است

  . گيرنددار شدن اثرات اصلي تحت الشعاع قرار ميدوگانه، معني
  هاي ميزان بياتي نانتجزيه واريانس داده). 4(دول ج

F متغير مستقل درجه آزادي ميانگين مربعات 

 نوع فيلم 7 191/1٭٭ 875/5
 دما 2 817/0٭ 031/4

 مدت نگهداري 5 071/217٭٭ 743/1070

  دما ×نوع فيلم  14 404/0٭ 955/1
  مدت نگهداري ×نوع فيلم 35 322/0٭ 586/1
 مدت نگهداري ×دما  10 914/7٭٭ 039/39

305/1 ns 265 /0 70 مدت نگهداري ×دما  ×نوع فيلم 

 خطا 342 203/0 

 مجموع 485  

ns ،درصد مي باشند 1و  5، به ترتيب نشان دهنده معنادار نبودن و وجود اثر معنادار در سطوح ٭٭و  ٭.  
كاهش (يابد ه سليسيوس با افزايش زمان نگهداري نان، كاهش ميدرج 35و  20، 5ها بر امتياز بياتي نان، در سه دماي تاثير نوع فيلم

در مجموع، اختالف قابل توجهي بين امتياز .ولي اين روند كاهش، در دماهاي مختلف، متفاوت است). افزايش ميزان بياتي= امتياز بياتي
هاي بندي شده در فيلمامتياز بياتي نان بسته بطوري كه. هاي نانويي و نمونه شاهد مشاهده گرديدبياتي نان بسته بندي شده در فيلم

  ).درصد بياتي كمتر 60تا  40(بندي شده در فيلم شاهد، بيشتر بودنسبت به نان بسته 60/0تا  40/0نانويي، 
ل ها به دليهاي نانويي ساخته شده در كشور بر كاهش ضايعات نان انجام شده است كه نتايج آنآزمايشات كمي در زمينه اثر فيلم

  .باشدمحرمانه بودن آزمايشات، منتشر نشده و براي مقايسه در دسترس نمي
  كلي نتيجه گيري

همچنين اثرات . باشدمي 99/0گانه نوع فيلم، دما و روز بارگذاري بر ميزان رطوبت در سطح ها حاكي از معنادار بودن اثرات سهداده - 
  . درصد معنادار بوده است 95/0و  99/0متقابل دوگانه، بر ميزان بياتي نان در دو سطح 

درصد با كمترين ميزان از دست دادن رطوبت، به عنوان بهترين فيلم و 2هاي نانويي، فيلم نانويي تركيبي  نقره و رس در بين فيلم - 
  .فيلم شاهد با بيشترين ميزان از دست دادن رطوبت به عنوان بدترين فيلم شناخته شد

. شودحفظ مي شود و نان ديرتر بيات مي C° 5، طراوت اوليه بيشتر از دمايC°35و C°20دو دماي نتايج بيانگر آن است كه در  - 
  .بيشتر از دو دماي ديگر است C°5ولي در كل، ماندگاري نان در دماي 

ده، همچنين درصد كمتر بو 25تا  14بندي شاهد، هاي نانويي نسبت به بستهبا توجه به آن كه ميزان از دست دادن رطوبت در بسته - 
استفاده از  درصد ماندگاري بيشتري نسبت به نمونه شاهد دارند، 60تا  40هاي نانويي، هاي بسته بندي شده به وسيله فيلمنان

  .تواند راهكاري مفيد در جهت كاهش ضايعات نان حجيم قالبي باشدهاي نانويي، مينانوتكنولوژي و فيلم
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Abstract: 
One of the applications of nanotechnology in industry, agriculture, packaging films nano products 
in order to increase its life and is maintenance period. Despite the enormous waste of bread in the 
country, working in the field of nano-packed bread have been reported. In this study, seven types of 
nano-film was produced to investigate its effect on moisture content and sensory characteristics of 
bread packed in this package, Ng·hday temperatures 5, 20 and 35 degrees Celsius was studied and 
the results with videos control (without nanoparticles) were compared. The data indicate significant 
effects of three types of film, storage temperature and duration on the amount of moisture in 99 
percent. Also dual interactions, the rate of bread staling two levels 99 and 95 percent was 
significant. In nano-films, nano-particles increases, the rate fell Bayati. The results also indicate that 
both temperature and C ° 20 C ° 35, more supple initial temperature C ° 5 conserved and are stale 
bread later. But in general, lasting bread temperature C ° 5 more than the two other temperatures. 
Keywords: nanotechnology, nano packaging, waste  
 


