

مقاله مروری

پیشرفت نانوتکنولوژی در جهت بهبود قابلیت
نگهداری جیرههای حیاتی و عملیاتی
سیما طالب زاده* ،1انوشه شریفان

2

چکیده
فراین بسن بن

مرحل ا ضرور برا حفظ تصوصییت ارگینولینییک ،تغذیی ا و به اشین

موادغذای از زمین تولی تی مصرف اس  .تجمع انواع مواد غیرقیبل تجزیی بی تصیو
انواع مخنلف مواد بسن بن

بقیییی

در طبیع سبب ش ه ک در سیلهیی اتییر اسینفیده از پلیمرهیی

زیس تخریب پذیر ب ش ت مورد توج قرارگیرد؛ همچنین اهمی علم نینوکیمیوزی هی ب دلییل
توا

بهبود ییفن آنهی در حیل افزایش اس  .نینو کیمیوزی هی پیی پلیمیر بی دلییل مزایییی

چون توا

پیشرفن مکینیک  ،حرارت  ،ویژگ هی نفوذ نیپذیر  ،مقیومی در برابیر تیوردگ و

کم هزین بودن ب طور گسنرده در فنیور هی م رن اسنفیده م شون  .در تحقیق حیضر ،مرور
بر انواع ترکیبیت بسن بن

و نینوفیلرهی کیربرد ک نسل ج ی

آمیده مصرف هسنن  ،ب منظور بهره من

از بسن بنی

میواد غیذای

از ویژگ هی این سیسنم در حفظ کیفیی جییرههیی

غذای فرد ک امر اجننی نیپذیر اس  ،پرداتنیم.

کلمات کلیدی :نانوتکنولوژی ،نانوکامپوزیت ،بستهبندی مواد غذایی
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت34/71/1 :

 .1کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
 .2استادیار ،تهران ،ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات ،دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
(*مؤلف مسئول) a.sharifan.s.t@gmail.com
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انوشه شریفان و سیما طالب زاده

نانوتکنولوژی در جیرههای حیاتی

استفاده میگردند تجزییهناپیذیر بیوده و بیرای محییط زیسیت

مقدمه
فاکتورهییای تغذیییهای نقییش قابییل تییوجهی در سییالمت
جسمانی ،قدرت بیدنی ،تیازگی و نشیاط روح و تحمیل شیرایط
سخت و اسیتقامتی ،کنتیرل وزن ،کیاهش خسیتگی و افیزایش
قدرت حافظیه دارد؛ بیه همیین دلییل تغذییه نظامییان یکیی از
چالشهای مهم نیروهای نظامی و یکی از اولویت های مهیم در
تمام کشورهای جهان است .جیرههای غیذایی عملییاتی ،سیهم
غذای کافی بستهبندی شدهای هستند که برای یک فرد نظامی
در عملیات و رزمایش ها و همچنین شرایط بحران تهیه شیده و
مورد استفاده قرار می گیرند .جیییرههییای غییذایی بییا توجییه بییه
وضعیت خا

نگهداری از نظر زمانی و دمایی و از لحاظ حجم،

کالری ،ترکیبات ماکرومولکولی و مواد مغذی متفاوت بوده و بیه
منظور کاربردی بودن در موقعیتهای خا

باید بهتیرین نیوع

ترکیب را بیه طیور قابیل قبیولی مشیخص نمیوده و بیاالترین
ماندگاری را برای آنها تثمین کرد تا کیفیت مناسب برای تثبییت
توانایی های فیزیکی و جسمانی و سیسیتم ایمنیی بیدن فیرد در
سطم مطلوب را داشته باشد.

مشکالتی ایجاد میکنند.
پلیمر و بیوپلیمرها

پلیمرها کاربرد گستردهای در بستهبندی و بسیاری از صنایع
دیگر پیدا کیردهانید .روشهیای مختلیف اصیالح بیرای بهبیود
ویژگی های آنها بدون تغییر در خوا

فیزیکی آن توسعه یافتیه

است .اخیراً یک روش جالب به نام آمینولیز گزارش شیده اسیت
که سطم پلیمر را تغییر داده و خاصیت هییدروفیلی و سیازگاری
زیستی را افزایش می دهد [ .]3آمینولیز سبب ایجاد محصول بیا
قابلیت ترشوندگی بهبودیافتیه ،و رنیگ پیذیری مییشیوند [.]4

پلیمرهییای مصیینوعی شییامل پلیییالکتیییک اسییید )،1(PLA
پلیکیاپروالکتون ) ،2(PCLاسیید پلییگلیکولییک )،3(PGA
پلیییوینیییل الکییل ) ،4(PVAپلیییوینیییل کلراییید )،5(PVC
پلییییاتییییلن ( HDPEو  ،6)LDPEپلییییپیییروپیلن )،7(PP
پلیبوتیلن ،پلیاستایرن ) 8(PSو پلیاتیلن ترفتیاالت

)9(PET

در صیینایع غییذایی کییاربرد پیییداکردهانیید .در بییین آنهییا PET

نفوذناپذیری بهتری نسبت به اکسیژن دارد [ .]5همچنین دارای

بستهبندی مواد غذایی

مقاومت خوبی در برابر گرما ،حیاللهیا ،روغینهیای معیدنی و

هنگامی که مواد غیذایی بالفاصیله پیس از تولیید مصیر

اسیدها است .شایعترین پلیمر مصنوعی که در بستهبنیدی میواد

نمیشوند باید از آلودگی ،اکسییژن ،نیور ،پیاتوژن ،رطوبیت و ...

غییذایی اسییتفاده میییشییود PLA ،اسییت .عییالوه بییر اییین،

محافظت شوندکه بستهبندی مناسب ایین وظیفیه را بیر عهیده

پلیاتیلن ترفتاالت ،پلیاتیلن و پلیاستایرن نیز معمیوالً اسیتفاده

دارد .ارزان ،سبک و غیرقابل نفوذ بیودن در زمیان انبیارداری و

میییشییوند [ .]6مزایییای پلیمرهییای مصیینوعی عبارتنیید از دوام،

حمل و نقل و پایداری فیزیکی مناسب فاکتورهایی هسیتند کیه

انعطییا پییذیری ،بییرا بییودن ،شییفافیت ،اسییتحکام کششییی و

در مورد ماده بستهبندی اهمیت دارند .هی ماده بستهبنیدی بیه

پلیپروپیلن با مقاومت شیمیایی عالی ،چگالی کیم ،نقطیه ذوب

طور کامل در مقابل گازها و فشار بخار غیر قابیل نفیوذ نیسیت،

باال [ .]7نفوذپذیری پلیمرهیا در برابیر اکسییژن و رطوبیت بیه

مهاجرت و نفوذناپذیری دو فاکتور مهم و کلیدی در بستهبنیدی
است [ .]1به طور مثال بستهبندی قدیمی و رایج میورد اسیتفاده
برای غذاهای آماده مصر  ،فویل آلومینیوم است که سه سیال
عمر مفید دارد ولی مشکالتی ماننید تیرک خیوردگی و سیوراخ
شدن خصوصاً زمانی که در دمای فریزر قیرار گییرد وجیود دارد
[ .]2همچنین اکثر موادی که بیرای بسیته بنیدی میواد غیذایی
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1. polylactic acid
2. Polycaprolactone
3. Polyglycolic acid
4. Polyvinyl alcohol
5. Polyvinyl chloride
6. High- & Low- density polyethylene
7. Polypropylene
8. Polystyrene
9. Polyethylene terephthalate
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فاکتورهایی مثل قطبیت ،ویژگی ساختاری زنجیره هیای جیانبی

نانوفیلرها

پلیمری ،خصوصیات پیوند هیدروژنی ،وزن مولکولی ،پراکندگی،

افزودن نانوفیلرها (تقویت کنندهها) به یک ماتریس پلیمری،

درجه انشعابات یا پیوندهای عرضی ،روش سنتز ،درجه بلورینگی

مکانیکی فشیاری و خمشیی را بیر

و روش فرایند بستگی دارد .هر پلیمر به تنهایی نمیتوانید تمیام
خوا

کارآیی آنها همچون خوا
پایه خوا

و طبیعت نانوفیلر افزوده شده به طرز چشیمگیری و

الزم برای بستهبندی را داشیته باشید بیه همیین دلییل

به سادگی افزایش داده و رفتارهای جدیدی را ارائه میکند کیه

میتیوان یکیی از راههیای زییر را بیه کیار بیرد )1 :اسیتفاده از

در سوبستراهای بدون فیلر وجود ندارد .اکثر مواد تقوییتکننیده

فیلمهای چند الیه؛  )2ترکیب مستقیم پلیمر با مواد دیگر [.]8

دارای واکنش ضعیفی با ماتریس پلیمری هستند که بیا کیاهش

به دلیل مشکالت موجود درمورد فیلمهای مصنوعی ،کاربرد

اندازه فیلر بهبود مییابد .استفاده از فیلرهایی با حداقل یک بعید

مواد جدید بیولوژیکی برای توسعه فیلمهای خیوراکی و زیسیت

در مقیاس نانو (نانوذرات) باعف تولید نانوکامروزیتها میشود .از

تخریبپذیر به عنوان یک تالش بیزرگ بیرای گسیترش عمیر

انواع فیلرهایی که در این زمینه کاربرد دارند مییتیوان سییلیکا،

مفید و بهبود کیفیت مواد غذایی و در عین حال کاهش ضایعات

رس ،گرافین ،نانولوله های کربنی ،نانوکریسیتال هیای نشاسیته،

بستهبندی مورد استفاده قرار گرفتیه اسیت [ .]9بیا ایین وجیود،

نانوفیبرهای بر پایه سلولز ،نانوذرات کیتیین و کیتیوزان و سیایر

استفاده از این بیوپلیمرها به علت مشکالت مربوط بیه عملکیرد

مواد غیرآلی را نام برد [.]8

مانند شکنندگی ،نامناسب بودن در مقابل نفوذ گازها و رطوبیت،

پیشرفت های اساسی در صنعت بستهبندی نقیش بزرگیی را

و مشکالت مربوط به فرایند مانند دمای تخریب حرارتی پیایین

در توسعه جیرههای غذایی خا

مربوط به شرایط بحیران ایفیا

و هزینه ،محدود شده اسیت .بیوپلیمرهیا بیر اسیاس واحیدهای

کرده است .آخرین تغییر قابل توجه در این زمینه ،فنیاوری نیانو

مونییومری کییه توسییط پیونییدهای کییوواالن مییرتبط هسییتند،

است .فناوری نانو توانایی کار در مقیاس حدود  1تا  111نانومتر

ساختارهای مولکولی زنجیرهمانند تشکیل میدهنید .بیوپلیمرهیا

و استفاده از ویژگیهای مواد با خوا

جدیید ناشیی از سیاختار

میتواند به طور کامل از طریق واکنش طبیعی موجیودات زنیده

نانویی آنها است [ ]12ذرات به علت اندازه نانویی ،سطم نسیبتاً

تجزیه شده و محصوالت تجزیه مانند آب و  CO2که نسبت به

بزرگتری دارند و در نتیجه اتمهای سطحی بیشتری نسبت بیه

محیط زیست بی خطر هستند را تولیید کننید .نشاسیته ،سیلولز،

مقیاس میکروسکوپیشان دارند .بهعالوه این مواد ممکن اسیت

آگار ،ژالتین ،گلوتن و آلژینیات بیوپلیمرهیای طبیعیی پرکیاربرد

دارای خوا

الکترونیکیی مختلیف باشیند کیه بیه نوبیه خیود

هستند .پروتئینها نیز تشکیل ژلهای بیوپلیمری میدهنید کیه

ویژگیهای نوری ،کاتالیزوری و دیگر واکنشهیای آن را تحیت

توانایی به دام انداختن مولکولها و حفاظت از هسته های به دام

تثییر قرار میدهد [ .]13کامروزییت هیای پلیمیری مخلیوطی از

افتاده را فراهم کرده و میزان انتشار آن را کاهش میدهند ،البته

پلیمرها با فیلرهای معدنی ییا آلیی بیا اشیکال هندسیی خیا

تا زمانی که یک محرک خارجی سبب تضعیف شبکه ژلی نشود

(الیا  ،صفحه ،کره ،لوله ،ذرات) هستند و اسیتفاده از فیلرهیایی

[ .]11پروتئینهای حاصل از بافتهیای حییوانی کیه عمیدتاً در

که حداقل یک بُعد در محیدوده نیانومتری دارنید باعیف تولیید

کاربرد های تجاری میورد اسیتفاده قیرار مییگیرنید عبارتنید از:

نانوکامروزیتهای پلیمری میشود [.]14

کازئین ،کالژن ،پروتئین آب پنیر ،پروتئین میوفیبرییل میاهی و
سفیده تخم مرغ و پروتئینهای گیاهی شیامل پیروتئین سیویا،
گلوتن گندم و زئین (پروتئین ذرت) هستند [.]11

رس و سیلیکا

صنعت بستهبندی به عنوان افزودنیی بیه پلیمرهیا بیر روی
نانوذرات جامد غیر آلی مانند الیههای رسی و سیلیکات به دلیل
57

انوشه شریفان و سیما طالب زاده

نانوتکنولوژی در جیرههای حیاتی

در دسترس بودن ،هزینه کم ،پیشرفتهای قابل توجه و قابلییت

مونتموریلونیت  (MMT)1است ،این ماده یک رسوب هیدراتیه

پردازش آسان آنها متمرکیز شیده اسیت .نیانوفیلر رس یکیی از

آلومینا-سیلیکات الیهای اسیت و متشیکل از صیفحات هشیت

مهمترینهاست؛ زیرا به راحتی از پوسته زمین قابل تهییه اسیت

ضلعی هیدروکسید آلومینیومی است که بیین دو الییه سیلیسیی

[ .]15سیلیکات الیهای شامل الییه هیای دو بعیدی اسیت کیه

چهارضییلعی قییرار گرفتییهانیید .الیییههییای مییوازی بییا نیییروی

ضخامت  1نانومتر و چنیدین میکیرون طیول (بسیته بیه ذرات

الکترواستاتیکی ضعیف مرتبط میشوند [ .]19این نیوع رس بیار

سیییلیکات) دارنیید و حضییور آن در فرموالسیییونهییای پلیمییری

منفی سطحی متوسط دارد که ییک عامیل مهیم بیرای تعیادل

موجب افزایش مسیر انتشار برای یک مولکول نفوذگر می شیود

فاصله الیههای آنهاست .بار الیهها یابت نیست و از الیهای بیه

نفوذناپذیری به اکسیژن و

الیه دیگر متغیر است و باید در کل کریستال مقدار متوسیط آن

بخار آب را ایجاد میکند .با توجه به واکنش بین سیلیکاتهیای

در نظییر گرفتییه شییود [ MMT .]14بییه عنییوان یییک فیلییر

الیهای و زنجیره های پلیمری ممکن است دو نوع نانوکامروزیت

تقویتکننده به دلیل سطم بیاالی آن و ضیریب نسیبت بیزرگ

ایدهآل تولید شیود (شیکل  .)1نانوکامروزییتهیایی بیا سیاختار

( )51-1111بسیار مؤیر است [ .]21ناسیازگاری شییمیایی بیین

نامنظم به طور کلی براساس نفوذ فازهای پلیمری به ناحیه بین

نانوفیلر هیدروفیل و پلیمرهای هیدروفوب یک چالش بیزرگ در

الیهای رس ساخته می شوند که باعف ایجاد یک سیاختار چنید

تولید این نانوکامروزیتهاست که باید بر آن غلبه شود .به نظیر

الیه از الیههای پلیمری-مواد معدنی کیه بیه طیور متنیاوب در

میرسد اصالح سیلیکای الییهای  MMTاز طرییق جیایگزین

فواصل نانومتری از یکدیگر قرار دارند میشود [ ]16و نیوع دوم

کردن کاتیون های معدنی با کاتیون های آلی سبب سازگاری آن

نانوکامروزیت با ساختارهای پوستهای است که شامل نفوذ شدید

با پلیمر شده همچنین منجر به افزایش فاصله بیین الییههیای

ماده پلیمری در الیههای رس بوده که به طور تصادفی در بستر

سیلیکات به دلیل وجود یونهای آلی بیزرگ مییگیردد [ ]21و

پلیمری پراکنده میشوند .نانوکامروزیتهای با ساختار پوسیتهای

افزایش فضا بین ذرات ،ورود پلیمر را به این فضا آسانتر کیرده

با توجه به واکنش قوی و مطلوب بین رس و پلیمیرهیا خیوا

و الیهها را محکمتر به هم متصل میسازد؛ اتصال بیین سیطم

بسیار خوبی دارند [.]17

فو العاده بزرگ فیلر و ماتریس پلیمری ،تحیرک زنجییرههیا را

در نتیجه به طور قابل توجهی خوا

گزارش شده است که افزودن نانوذرات سیلیکا ) (SiO2بیه

کاهش میدهد و ایر تقویتکننیده بیه وجیود مییآورد و باعیف

یک ماتریس پلی پروپیلن ،ویژگی هیای کششیی میاده ،شیامل

بهبود خوا

فیزیکی مانند مقاومت کششیی و میدول کششیی

قدرت ،مدول و کشیدگی را بهبود میدهد [ .]18یکیی از انیواع

میشود .اصیالح بیه روش آلییسیازی ،انیرژی رس را کیاهش

فیلرهای رس که به طور گسترده مورد مطالعه قیرار گرفتیهانید

می دهد و سازگاری آن با پلیمرهیای آلیی را بهبیود مییبخشید
[ .]22بییه عنییوان مثییال ارگانومونتموریلونیییت ) 2(OMMTاز
مبادله کاتیونهای معدنی  MMTبا یونهای آلی آمونیوم تولید
شده است .بهبود سازگاری  MMTبا پلیمرهای آلی منجیر بیه
سازماندهی منظم الیهها در ساختار و کاهش جیذب آب توسیط
نانو کامروزیت میشود [ .]23سیورفکتانت هیا نییز بیرای بهبیود

شکل  -1نانوکامپوزیت با ساختار فاز جداگانه )(a؛ نانوکامپوزیت با ساختار
نامنظم )(b؛ نانوکامپوزیت با ساختار پوستهای )]14[ (c
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1. montmorillonite
2. organo-montmorillonite
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پراکندگی  OMMTدر یک ماتریس پلیاتییلن میورد اسیتفاده

پلیمری محدود و منطقه پلیمری بیدون محیدودیت کیه تحیت

قرار گرفتهاند .سورفکتانتها قادرند فاصله بین الیههیای رس را

تثییر رس قرار نداشته و خوا

آن مشابه با پلیمر فله است .امیا

به دامنههای مختلف ،بسته به تعداد واحدهای قطبی در مولکول

منطقه پلیمری محدود شده در تماس مستقیم بیا تعیدیلکننیده

سورفکتانت افزایش دهند .برای نانوکامروزیت های سلولز استات

سطحی قرار دارد و فرض بر این است که حجم آزاد پایینتیر و

و  ،OMMTاز استات بوتیرات پیوند شده با مالئییک انهیدریید

در نتیجه ضریب نفوذ پیایینتیر نسیبت بیه پلیمیر فلیه دارد .از

به عنوان سازگارکننده استفاده کردهاند که این نانوکامروزیتهیا

آنجایی که ایر اصلی منطقه محیدود شیده ،کیاهش حجیم آزاد

مکانیکی بهتری را نسبت به همتای بدون این ترکیبیات

است و این ایر در مناطق کریستالی قابل توجه نیسیت ،منطقیه

خوا

نشان دادند [.]24
بییزرگتییرین تئییوری بییرای توضیییم خییوا

محدود شده در پلیمرهای نیمه کریستالی به طور قابیل تیوجهی
بهبییود یافتییه

نفوذپذیری را تحت تثییر قرار نمیدهد .مگیر اینکیه کریسیتالی

نانوکامروزیت پلیمر-رس ،بیر اسیاس تئیوری نیلسین 1در سیال

کاهش یابد .در واقع بیشیترین انحرافیات از میدل سیاده مسییر

1967می باشید کیه بیر ایجیاد ییک مسییر پیچییده در اطیرا

پیچشی ،شامل پلیمرهای آمور است [.]17

صفحات رس تمرکز کرده است و این امر باعیف مییشیود کیه

خودمونتاژی الیه به الیه روشی اسیت کیه از آن مییتیوان

گازها مجبور شوند مسیر طوالنیتری را بیرای توزییع در مییان

بستهبندی چند الیهای را از طریق پوششدهی فیلم با الیههای

فیلم طی کنند .این طوالنی شدن مسیر بیر مبنیای بیاال بیودن

نانومتری از طریق جذب متیوالی پلییالکترولییتهیایی بیا بیار

نسبت ابعاد فیلر رس به حجم آن در ترکیب پدید میآیید .میدل

مخالف بر روی یک سطم جامید تولیید کیرد []27؛ بیه همیین

 Nielsenبه کار بردن رس کمتر از  %1را برای بهبود خیوا

طریق فیلمهای چند الیه را با قرار دادن الیههای تقویت کننده

پیشبینی کرد اما در مطالعات تجربی در استفاده با مقادیر باالتر

سدیم مونتموریلونیت آنیونی و پلیآکریلآمید کیاتیونی بیر روی

نتایج متفاوتی نسبت به مدل به دست آمد [ .]25بسیاری از این

یک ماده سوبسترای  PETایجاد کردند .سرعت انتقال اکسیژن

انحرافات با فاکتورهایی از قبیل خاصیت گرایش ضیعیف رس و

) 3(OTRبه عنوان یک تابع از تعداد الیهها کاهش یافته است،

کامل پراکنده نشیدن آن بیه صیورت سیاختار پوسیتهای قابیل

و به طور بالقوه قابلیت مایکروویو و شفافیت نوری خوبی دارنید

توضیم است [ .]26بیال 2نیز در سیال  2111ییک میدل بیرای

(باالتر از .]28[ )%91

نفوذپذیری نانوکامروزیتهای پلیمری پیشنهاد کرد که عیالوه بیر
اینکه مسیر پیچشی را مطرح میکنید ،بیر روی تعامیل پلیمیر-
رس به عنوان عامل اصلی نیز تمرکز کرده است .این مدل یک
فاکتور اصالح پذیری برای مدل نیلسن فراهم میکند .این مدل
سه منطقه را در اطرا ورقههای رس تعریف مییکنید :منطقیه
تعدیل کننده سطم ( 2-1نانومتر) کیه رس و پلیمیر را بیه هیم
متصل میکند و فرض بر این است که به اندازه کیافی کوچیک
است که ایر کمی بر نفوذپذیری کامروزیت داشته باشید .منطقیه

1. Nielsen
2. Beall

سلولز

سلولز از دیگر ترکیبات تقویتکننده به صورت سیلولهیای
فیبری بلند و یک پلیمر طبیعی بسیار قوی است و هزینه کمیی
داشته و به طور گستردهای در دسترس اسیت .عیالوه بیر ایین،
دوستدار محیط زیست بوده و قابلیت بازیافت آسیان دارد [.]29
زنجیرههای سلولز برای تشکیل میکروفیبرها در گیاهان به کیار
میروند که مجموعهای از مولکولهیایی هسیتند کیه از طرییق
پیوند هیدروژنی طویل و پایدار میشوند [ .]31هر میکروفیبرییل
3. oxygen transmission rate
59

انوشه شریفان و سیما طالب زاده

نانوتکنولوژی در جیرههای حیاتی

توسط مجموعهای از فیبریل های اولیه تشکیل شده که خیود از

مناسب آنها می شود اما هنگامی کیه سیلولز بیه میاتریسهیای

بخش های بلوری و آمور (که به عنوان نقص ساختاری عمیل

غیرقطبی اضافه شود ،سطم بسیار قطبی فیبرهای سلولز منجیر

میکنند) تشکیل شده اند و بخش آمور یک مدول نزدیک بیه

به بروز مشکل میشیود؛ سیازگاری سیطحی کیم بیا میاتریس،

کریستالهای طبیعی سلولز (حدود  )151 GPaو قیدرت حیدود

حساسیییت بییه رطوبییت ،نفوذپییذیری و پیونیید هیییدروژنی درون

 11 GPaدارد [ .]29روش اصیییلی بیییرای بیییه دسیییت آوردن

رشتهای فیبرها از جملیه ایین مشیکالت اسیت .یکیی دیگیر از

رشتههای سلولز ،هیدرولیز اسیدی است که بر اسیاس برداشیتن

محدودیتهای کاربرد فیبرهای سلولز ،ظرفیت جذب آب بیاالی

منیاطق آمیور موجیود در فیبرییلهیا عمیل کیرده و منییاطق

آنهاست [ .]34 ،33سطوح سلولز را مییتیوان بیا واکینشهیای

کریستالی را دستنخورده باقی میگذارد .ابعاد رشتههیا پیس از

مختلفی مانند استریفیکاسیون با گروهای هیدروکسییل اصیالح

هیدرولیز ،به درصد مناطق آمور موجود در فیبریلهای فلهای

کرد تا سازگاری آنها با پلیمرهای با قطبییت کمتیر بهبیود یابید

بسییتگی دارد کییه بییرای هییر ارگانیسییم متفییاوت اسییت [.]31

[ .]35فریییر 3و همکیییاران ( )2118الیییا سیییلولز را توسیییط

میکروکریستالین سیلولز ) ،1(MCCتوسیط هییدرولیز اسییدی

آسیالسیون با اسیدهای چرب برای کاربرد آنها در کامروزیت بیا

سلولز تهیه می شود و مناطق کریستالی غیرقابل دسترس را بیه

پلی اتیلن اصالح کردند .اصالح شییمیایی سیطم الییا سیلولز

عنوان بلورهیای خیوب بیه طیور معمیول  211-411نیانومتر و

منجر به بهبود چسبندگی بین الیا و ماتریس شیده و خیوا

ضریب نسبت حدود  11باقی میگذارد .درجه پلیمریزاسییون بیا

مکانیکی و پایداری حرارتی افزایش یافته و ظرفییت جیذب آب

توجه به منبع سلولز و روش فرایند حدود  141-411است [. ]31

کاهش نشان داد .افزودن سورفاکتانت نیز میی توانید سیازگاری

 MCCبا قطر و اندازه زیرمیکرونیی تیثییر بسییار بیشیتری بیر

بین ماتریسهای هیدروفوب وسلولز را بهبیود بخشید .هیاب 4و

)2(HPMC

همکیاران ( )2118پیشیینهاد کردنیید کییه سیرِ گییروه هیییدروفیل

نسبت به اندازه میکرونیی آن دارد .جهیتگییری الییا سیلولز

سورفکتانت بر روی سطم سلولز جذب میشود ،در حالی کیه دم

کششی یک نانوکامروزیت را افزایش دهید ،بیه

هیییدروفوبی آن در مییاتریس حییل میییشییود و مییانع از تجمییع

مقاومت کششی هیدروکسی پروپیل متییل سیلولز
می تواند خوا

همییین دلیییل محققییان یییک میییدان مغناطیسییی را بییه یییک
نانوکامروزیییت  PVAدارای سییلولز بییرای هییدایت رشییتههییای
سلولزی اعمال کردند و مشاهده شد کیه میدول نانوکامروزییت
ناشی از جهتگیری به میزان قابیل تیوجهی افیزایش میییابید
[ .]32نظریه پراکندگی پیشبینی مییکنید کیه حیداکثر بهبیود
خوا

کامروزیتی فقط زمانی که فیلرهای کافی بیرای سیاخت

یک ساختار پیوسته وجود داشته و در داخل ماتریس به درسیتی
پراکنده شوند ،به وجود میآید .تعامل بین فیبریلهای سیلولزی
و ماتریس های هیدروفیلیک به دلییل سیطم هییدروفیلی آنهیا،
معموالً رضیایتبخیش بیوده و سیبب پراکنیدگی و چسیبندگی

1. Microcrystalline cellulose
2 .hydroxypropyl methylcellulose
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فیلرهای سلولز از طریق پیوندهای استریک میشود [.]36 ،34
کیتین و کیتوزان

نانوذرات کیتوزان با استفاده از ژلهای شدن (انعقاد) یونی بیه
دست می آیند ،گروههیای آمینیو بیا بیار مثبیت در کیتیوزان بیا
پلیآنیونهایی که عامل ایجاد پلهای عرضییانید ماننید تیری
پلیفسفات ،پیوند الکترواستاتیک برقیرار مییکننید و نیانو ذرات
کیتوزان-تری پلیفسفات را ایجاد کرده و آنها را به فییلمهیای
 HPMCمیافزایند که به طور قابل توجهی خوا

مکانیکی و

ممانعت فیلمها را بهبود میبخشد.
محققان با استفاده از هیدرولیز اسیدی کیتیین ،رشیتههیای
3. Freire
4. Hubbe
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کیتین را تهیه کردند ،رشتههیای بیه دسیت آمیده  417نیانومتر

دارند و نانولوله های کربنی چندالیه که بیرای انسیان و حییوان

طول و  33نانومتر قطر داشت [ .]37یک نانوکامروزیت بیر پاییه

کمتر سمی هستند ،سلولهای باکتری ای .کوالی را در تمیاس

فیلم کیتوزان با  %15نانو فیبرهای سلولز و قطعیات بیا قابلییت

مستقیم غیرفعال میکنند [.]28

پالستیکی و  %18گلیسرول از لحاظ سختی و مقاومت نسبت به

اخیراً محققان بر گرافین تمرکز کردهاند تا از تولید یک

پلیمرهای مصنوعی قابل مقایسه است ،اما ممانعت رطوبیت آن

شبکه هیبریدی  2spکربنی بهره ببرند ،زیرا هیبریدهای

خوب نیست [.]38

گرافین-فلزات ( )Pt ،Au ،Agپتانسیل کاربرد در زمینههای

نانولولههای کربنی و گرافین

نانو لوله های کربنی هم یکی از متداولتیرین نانوفیلرهیایی
هستند که ویژگی های حسی محصول را نشان میدهند و اخیراً
مؤسسه فناوری گرجستان بیوسنسورهایی بر پایه نانولوله کربنی
چند الیه و پلیآمید را برای نظارت بر پروتئینهیای خطرنیاک،
میکروارگانیسم ها و پتانسیل فساد در غیذا و نوشییدنیهیا ارائیه

اپتیکی ،الکترونیک و حسگرها را دارند .به طور خا  ،گرافین
به عنوان یک جزا تقویتکننده دو بُعدی ایدهآل که دارای
سختی مکانیکی باال ،سطم فو العاده بزرگ و پایداری حرارتی
و شیمیایی است برای مواد کامروزیتی در نظر گرفته شده است
[ .]44نانوصفحات گرافین ،به عنوان یک نانوفیلر بر پایه کربن
بسیار امیدوار کننده هستند.

کرده است [ .]39نانولولههای کربنیی در بسیتهبنیدی بیه روش

نانو فیلرهای ضد میکروبی

کرسوله کردن قادرند اکسیژن یا دیاکسیدکربن را بیه خیارج از

به جای ترکیب کردن مواد ضدمیکروبی به طور مستقیم بیا

بسته پمپ کنند و از خرابی مواد غذایی و نوشیدنیها جلیوگیری

غذا ،کاربرد مواد بستهبندی با خاصیت ضید میکروبیی ییک راه

مکانیکی فو العیاده و رسیانایی

حل بالقوه است که ایر ضد میکروبیی مناسیبی در سیطم میاده

الکتریکی خوب در بستهبندیهای هوشیمند و زیسیتحسیگرها

خوراکی که اکثراً رشد میکروبی در آنجا مشاهده میگردد پدیید

کاربرد دارند زیرا هنگامی که در ماتریس پلیمری عایق پراکنیده

می آورد .بعضی از پلیمرهای کاتیونی از خود فعالیت ضد باکتری

شوند سبب تبدیل آن به یک رسانا میشوند [ .]41نانولولههیای

نشان میدهند و میتوانند تا حد زییادی از رشید بیاکتریهیای

کربنی ممکن است به صورت تکدیواره با ضخامت یک اتم ییا

مختلف بدون انتشار مواد شیمیایی سمی با وزن مولکولی کم به

به صورت تعدادی از لوله هیای متمرکیز بیه نیام نانولولیههیای

درون محیط جلوگیری کنند .پلیمرهای ضید میکروبیی معمیوالً

چندبُعدی وجود داشته باشیند کیه دارای ضیریب سیطم زییاد و

شییامل سییاختارهای پلیییکییاتیونی ماننیید آمونیییوم کییواترنری

مدول االستیک باال هستند [ .]41محققان گزارش دادهانید کیه

جایگزین ،نمک های فسفونیوم ،نمک های -Nآلکیل پیریدین و

نانولولههای کربنی دارای مدول االستیک و اسیتحکام کششیی

مشتقات رودامین هستند .عالوه بر پلیمرهای متداول با خیوا

برابر با  1 TPaو  211GPaهسیتند [ .]42گیزارش شیده کیه

ضد میکروبی ،استفاده از نانوذرات کاتیونی در ساختار پلیمر برای

نانولوله های کربنی با گروه هیای کربوکسییلیک اسیید بیر روی

فعالیتهای ضد میکروبی مورد بررسی قرار گرفتیهانید ،کیاتیون

سطوح آنها بیه افیزایش تعیامالت بیین مولکیولی بیا میاتریس

فلزی  Agیا واکنشیگرهای بسییار فعیال هییدروژن پراکسیید،

پلییی(اتیلن -6 ،2-نفتییالن) کمییک میییکننیید [ ]43و حتییی در

رادیکال هیدروکسیل ،و سوپراکسید تولیید شیده در فوتوکاتیالیز

غلظتهای کمتر از  ،%wt 1/1به طیور قابیل تیوجهی بهبیود

 ،TiO2مواد ضد باکتریایی هستند .البتیه ییون نقیره بیه علیت

پایداری حرارتی و همچنین استحکام کششی و میدول پلیمیر را

داشتن خوا

ضد میکروبی پایدار و غیر فیرّار بیودن ،نوسیانات

بهبود میبخشند .این ترکیبات همچنین اییرات ضید میکروبیی

کم در دمای باال و نهایتاً بیه دلییل سیمی بیودن آن در طییف

کنند ،همچنین به علت خوا
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وسیعی از میکروارگانیسمها یکی از شایعترین مواد مورد استفاده

انوشه شریفان و سیما طالب زاده

نانوحسگرها

است [ ]45که قابلیت نابودی باکتریهای گیرم مثبیت و منفیی

استفاده از نانوکامروزیت در بستهبندی بیه عنیوان ترکیبیات

مانند استافیلوکوک اورئوس و ای.کوالی را دارد [ .]46همچنین

دارای پتانسیل تشخیص آنالیتهای مربوط به غذا مثیل گازهیا،

ویژگیهای کلی مربوط به ماده بستهبنیدی از جملیه اسیتقامت

مولکولهای آلی و پاتوژن ها یا پتانسیل پاسخگویی به تغیییرات

مکانیکی را نیز به خوبی حفظ کرده است .روشهیای مختلفیی

محیطی (مانند دما یا رطوبت در اتا های ذخیرهسیازی ،سیطوح

برای تولید نانوذرات نقره پیشنهاد شده است :واکینش شییمیایی

تماس با اکسیژن) موضوعی است کیه تولیید بسیتهبنیدیهیای

احیاا ،روشهای هیدروترمال ،روش فوتوشیمیایی ،لییزر ،سیل-

هوشمندی را تثیید میکند که از طریق تغیییر رنیگ فیزیکیی و

ژل [ .]3عالوه بر نقره به عنوان قدیمیتیرین و محبیوب تیرین

شیمیایی عالئمی را برای بییان تغیییرات ایجیاد شیده در میاده

مورد ،فلزاتی نظیر مولیبدن و مس نیز در حال حاضر به عنیوان

غذایی ارائه کرده و به اصطالح نانوسنسور ایجاد میکننید [.]52

ضد میکروب در ماتریس پلیمرها به کار میروند [ .]47نانوذرات

پلیمرهای رسانا ) 1(CPsیا پلیمرهای کنژوگه الکتروفعیال کیه

نقره از طریق واکنش با غشای باکتری و پیروتئینهیای داخیل

میتوانند از طرییق اکسیداسییون شییمیایی ییا الکتروشییمیایی

سلولی آنها باعف اختالل در تقسیم سلولی و نهایتاً مرگ سیلول

سنتز شوند ،به دلیل خوا

الکتریکی ،الکترونیکی ،مغناطیسیی

میگردند .سازوکارهای دفاعی سلول در حضور یونهیای نقیره،

و اپتیکی آنها که وابسته به اتصاالت الکترونی کنژوگه آنهاسیت

 DNAسلول را از محیط سمی حفاظت میکند اما این موضوع

برای ایین منظیور مناسیب هسیتند ،ماننید CPهیای پلییاِن و

خود سبب تضعیف توانایی تکثیر باکتریها میشود [ .]48عالوه

پلیییآروماتیییک از قبیییل پلیییآنیلییین ) ،(PANIپلیییاسییتیلن،

بر این ،نانوذرات نقره ،اتییلن را جیذب و تجزییه مییکننید کیه

پلیپیرول ) .]53[ (PPyدر فرایند فساد مواد غذایی بیه وسییله

می توانید تیثییرات مفییدی بیر افیزایش مانیدگاری مییوه هیا و

میکروارگانیسم ها ،گازهایی ایجاد می شود که می تواننید توسیط

سبزیجات داشته باشد[.]49

نانوکامروزیت های پلیمری رسانا ) (CPCیا اکسید هیای فلیزی

اکسید روی ) (ZnOنیز به عنیوان ییک اکسیید فلیزی بیا

تشخیص داده شوند و این روش میتواند برای انیدازه گییری و

ضیدعفونیکننیده و ضید بیاکتری میورد اسیتفاده قیرار

یا شناسایی میکروارگانیسمها استفاده شود .تغییرات مقاومت این

می گیرد .افزودن نانوفیلر  ZnOباعف بهبود چسیبندگی ،رنیگ،

سنسورها یک الگوی خا

را مطابق با گاز مورد بررسی ایجیاد

رطوبت ،خاصیت هیدروفوبی ،ممانعیت از اشیعه میاوراا بینفش،

میکند .سه باکتری باسیلوس سرئوس ،ویبریو پیاراهمولیتیکوس

کشیدگی و یبات حرارتی پوشش های نانوکامروزیت و همچنیین

و سالمونال را میتوان از روی الگوی پاسیخ تولیید شیده خیا

کاهش مقاومت کششی ،قیدرت ،نفوذپیذیری رطوبیت و میدول

آنها شناسایی نمود .به طور کلی محققان در حال توسعه «زبیان

االستیک میگردد .محققان از ژالتین گاوی و نشاسته با هم به

الکترونیکی» هستند که در بستهبندی مواد غذایی گنجانده شود.

خوا

عنوان بستر پلیمری استفاده کردنید و بیه آنهیا نیانوفیلر ZnO

افزوده شد و نتایج مطلوب ذکر شده را مشاهده کردند [.]51

نانوحسگر شناساگر اکسیژن

سازوکار ضدباکتریایی نانوفیلرها متنیوع اسیت )1 :تخرییب

عالقه خاصی به توسعه سنسیورهای اکسییژنی غیرسیمّی و

دیواره سلولی؛  )2تولید یونهیای فلیزی بیرای محیدود کیردن

غیرقابییل برگشییت بییرای اطمینییان از عییدم وجییود اکسیییژن در

واکنش آنزیمهای اکسیداتیو؛  )3دناتوره کیردن پیروتئینهیا؛ )4

سیستمهیای بسیتهبنیدی میواد غیذایی بیدون اکسییژن ماننید

تداخل با تکثیر  DNAو.]51[ RNA
1. Conductive polymers
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(دوره بیستم ،شماره سوم ،پاییز  ،7931مسلسل )46

بستهبندی تحت خالا یا نیتروژن وجود دارد .لی ،شریدان و میلز

مییاده بییه دلیییل بییی ایییر بییودن از نظییر شیییمیایی ،خاصیییت

( )2115شاخص اکسیژن که یک نشانگر رنگی فعیال شیده بیا

ضدمیکروبی از طریق تشعشع نوری ،مقاومت در برابر خوردگی،

اشعه فرابنفش است را با استفاده از نانوذرات تیتیانیوم )(TiO2

سختی و شاخص انکساری بیاال 2توجیه زییادی را جلیب کیرده

تولید کردند و حساسیت به نور و واکنش احیای متیلن بلو آن را

است .در مطالعهای یک جاذب اکسیژن بر پایه آهن کیه توسیط

توسط تری اتانول آمین در محیط بستهبندی پلیمری با اسیتفاده

رطوبت فعال میشیود بیه پوشیش افیزوده شیده و از آن بیرای

از اشعه فرابنفش به وجود آورنید [ .]54در هنگیام تیابش اشیعه

بستهبنیدی اسیتفاده شید .ورقیه هیای حیاوی جیاذب اکسییژن

فرابنفش ،حسگر سفید و بیرنگ باقی میمانید امیا زمیانی کیه

یکرارچگی و قدرت یکسیانی در مقایسیه بیا ورقیههیای شیاهد

اکسیژن در معرض آن قرار گیرد ،رنگ آبی اصلی آن بازسیازی

داشتند .غلظت اکسیژن موجود در کیسیه هیا در میدت یکسیاله

می شود .نرخ بازیابی رنگ آبی متناسب با میزان وجود اکسییژن

نگهداری در دمای  26/7در زیر محیدوده  %1/5قیرار داشیت و

است [ .]55فیلمهیای نیازک نانوکامروزییت  MB-TiO2را بیا

هیچگونه رشید میکروبیی هیوازی ،کلییفیرم ،کریک و مخمیر

اسییتفاده از روش رسییوب فییاز مییایع ) 1(LPDکییه یییک روش

مشاهده نشد ،همچنین بستهبندی حیاوی جیاذب اکسییژن بیه

شیمیایی نرم برای رسوب اکسیدها به روی چندین سوبستراست

علت کاهش بیشتر اکسیژن در فضای بستهبنیدی سیبب حفیظ

میتوان تهیه کرد .میلز و هازافی ( )2119نیز به طور مشابهی از

بیشتر ویتامین  Cو کیفیت باالتر غذا از لحاظ فیزیکوشیمیایی و

 SnO2نانو کریستالی به عنوان یک حساسکننیده بیه نیور در

ارگییانولرتیکی شیید [ .]58اسییتفاده از بسییتهبنییدی فعییال جییاذب

یک نشانگر رنگ سنجی اکسیژن استفاده نمودند [.]56

اکسیژن برای افزایش ماندگاری کراکر در جیره غیذایی نظیامی
نیز بررسیی شیده اسیت و تحقیقیات نشیان داده کیه اکسییژن

نانوحسگر جاذب اکسیژن

موضوع دیگری که در بستهبندی مطرح است جذب کیردن
اکسیژن بیاقیمانیده در داخیل بسیتهبنیدی خصوصیاً در میورد
غذاهای حاوی چربی باالست کیه ایین پدییده از کیفییت آنهیا
میکاهد .اکسیژن مسؤول از بین رفتن بسیاری از میواد غیذایی
به طور مستقیم یا غیرمستقیم است .واکنشهیای اکسیداسییون
مستقیم منجر به قهوهای شیدن مییوههیا و فسیاد روغینهیای
گیاهی میشود .تخریب مواد غیذایی توسیط تیثییر غیرمسیتقیم
اکسیژن که بیر فعالییت میکروارگانیسیمهیای هیوازی صیورت
میگیرد ،رخ میدهد .افزودن ترکیب میواد جیاذب اکسییژن بیه
بستهبندی مواد غذایی میتواند اکسیژن را در سطوح بسیار کیم
حفظ کند .فعالیت فوتوکاتالیستی  TiO2تحت اشعه فرابنفش در
این زمینه مورد توجه است .این میاده خیوا

جیذب اکسییژن

خوبی دارد و اکسیداسیون ماده غیذایی را مییکاهید [ .]57ایین
1. liquid phase deposition

بییاقیمانییده در فضییای بسییتهبنییدی در طییول  52هفتییه در
پوششهای دارا و فاقد ماده جاذب اکسیژن به ترتیب  2 ،3 ،9و
 ml/l 4 ،41 ،55در دماهای  35 ،25 ،15بود؛ همچنیین جیذب
اکسیژن به طیور معنییداری باعیف کیاهش غلظیت هگزانیال
میشود .در ارزیابی حسی کراکرهایی که در بستهبندیهای فاقد
جاذب اکسیژن بودند ،طعم و بیوی فسیاد اکسییداتیو بعید از 24
هفته مشاهده گردید که عدم پذیرش آن را باعف میشود اما در
پوشش های فعال پیس از  44هفتیه هنیوز هیی طعیم و بیوی
نامطلوبی حس نشد .شروع بوی فساد با غلظت هگزانال بیاالی
 6 mg/kgارتباط دارد [ .]59بنابراین نتایج تمامی این تحقیقات
ما را مجاب میکند که اسیتفاده از فییلمهیای جیاذب اکسییژن
جایگزین مناسبی برای بستهبندیهای معمولی جهت نگهیداری
طوالنیمدت هستند.

2. high-refractive-index
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برنامه های تحقیق و توسعه بسیاری در مرکز نظامی نایتیک

نانوکامپوزیتهای تثبیتکننده آنزیم

آنزیم ها به طور گستردهای در صنایع مختلف مورد اسیتفاده

با تمرکز بر استفاده از نانوکامروزیتها برای بستهبندی غیذاهای

قرار می گیرند .در برخی موارد ،استفاده مستقیم از آنیزیمهیا بیه

آماده مصر وجود دارد .این برنامههیا عمیدتاً بیر فراینید ذوب

دلیل حساسیت آنها نسبت به شرایط فرایند یا ترکیباتی در میاده

نانوذرات با مواد ترموپالستیک تمرکز دارند .این اطالعات اجازه

غذایی که میتوانند با ممانعت از عملکرد آنها باعف کوتاه شدن

میدهد تا با استفاده از نانوکامروزییتهیای مناسیب و بیا تغیییر

عمر مفید یا غیرفعال شدن آنها شوند ،دارای محیدودیت اسیت.

پارامترهای فرایند ذوب ،تنظیمات شکل پی  ،سرعت پی  ،میزان

روش تثبیت آنزیمها بر روی حاملهای مختلیف مییتوانید بیه

تغذیه ورودی و درجه حرارت ،فیلمهای دمیدنی و قالبی مناسب

منظور پایداری نسبت به  pHو درجه حرارت ،مقاومت در برابیر

را تولید کنند .تمرکز این مطالعه بر روی  1EVOHبیه همیراه

پروتئازها و دیگر ترکیبات دناتوره کننده و همچنین ایجاد محیط

 %3سیلیکا الیهای مونتموریلونیت است EVOH .یک کوپلیمر

مناسب برای استفاده مکرر آنها و یا آزاد شدن کنترل شده آنهیا

تصادفی از  PVAو پلیاتیلن است و به همیین دلییل خاصییت

به کار رود [ .]61تثبیت آنزیمهایی ماننید الکتیاز و کلسیترول-

هیدروفیلی کمتری نسبت به  PVAدارد و خوا

آن به نسبت

ردوکتاز بر روی مواد بستهبندی میتواند ارزش محصول غذایی

ترکیییب  PVAبسییتگی دارد EVOH .حییاوی  ٪44اتیییلن

را افزایش داده و نیاز مصر کننیدگان و مشیکالت مربیوط بیه

خوا

مکانیکی خوبی مانند مدول یانگ  2162 MPaو قدرت

آنزیم را پاسخ دهد .سیسیتم هیای تثبییت نانوسیاختاری سیطم

کششیییییی  58/87 MPaو  %281کشییییییدگی داشیییییته و

تماس در دسترس و انتقال جرم را افزایش میدهند و این عامل

ممانعتکنندگی اکسیژن عالی )(OTR=31.0 cc/m2/24hr

احتماالً مهم ترین عامل مؤیر بر ایربخشی این سیسیتمهاسیت

ایجاد میکند؛ در عین حال کمی به رطوبت حسیاس اسیت .در

[ .]61در مورد ترکیبات معدنی مانند رس ها یک وابستگی برای

جیره های نظامی ،برخی از بستهبندی ها تحت دما و فشیار بیاال

جذب پروتئینها گزارش شده است و انتظار میرود در سالهای

اسییتریلیزه میییشییوند ،کییه در نتیجییه نفوذپییذیری اکسیییژن بییا

آینده روش های جدید جذب آنزیم در رس موجود در پلیمرهیا و

پالستیسیته شدن رطوبتی  EVOHافزایش میییابید و باعیف

استفاده از آن به عنوان یک ماتریس برای تثبیت بیومولکیول و

تغییرات برگشتناپذیر در ساختار  EVOHمیشود .برای حفیظ

کنترل انتشار آن ارائه گردد [ .]62محققان گلوکز اکسیداز را نیز

نفوذناپذیری اکسیژن در محیط های بیا رطوبیت بیاال و پیس از

بر روی فیلمهای پلیآنیلین-کوفلئوروآنیلین تثبیت کردنید [،]63

استریلیزاسیون EVOH ،اغلیب در بیین دو الییه بیا خاصییت

نییانوذرات سیییلیکا نیییز بییرای تثبیییت گلوتامییات دهیییدروژناز و

نفوذناپذیری به رطوبت مانند پلیاتیلن یا پلیپیروپیلن اکسیترود

الکتات دهیدروژناز مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]64آنزیمهیای

می شود .به طور کلی خوا

تثبیتشده فعالیت بسیار خوبی را نشان دادهاند .مونتاژ الییه بیه

ممانعتکنندگی با میزان رطوبت نمونه تحت تثییر قرار میگیرد،

الیه توسط  Rudraو همکاران ( )2116برای بیه دسیت آوردن

همچنین جهتگیری ورقههای سیلیکا عامل مهمی است که در

یک نانوفیلم ضد میکروبی چندالیه پلیپرتید از الییههیای ال-

نفوذ ناپذیری ایر میگذارد [.]2

گلوتامیک اسید با بار منفی و لیزوزیم سفیده تخم مرغ به عنوان
الیههای مثبت به طور گستردهای به عنوان یک نگهدارنده مواد
غذایی مورد استفاده قرار گرفته است .این نیانوفیلمهیا در مهیار

فیزیکیی ،میدول یانیگ وخیوا

بحث و نتیجهگیری
امروزه توجه زیادی به توسیعه بیوپلیمرهیا و فینآوریهیای

رشد میکروکوکوس لوتئوس مؤیر بودند [ .]27همچنین میتوان
رهاسازی لیزوزیم را با تعدیل مقدار الیههای فیلم کنترل نمود.
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نوآورانه که وابستگی به منابع فسیلی را کاهش میدهند و آنهیا

که میتواند از این تکنولوژی استفاده کند ،قطعاً صینایع غیذایی

را جایگزین مواد بستهبندی غیرقابل تجزیه پالستیکی پایه نفتی

است .البته با اینکه در صنایع مختلف دید کامالً مثبیت و رو بیه

میکند ،جلب شده است .مناسبترین نانوکامروزیت های زیستی

پیشرفتی نسبت به نانوتکنولوژی وجود دارد ،دید منفی میردم در

مناسب برای بستهبندی محصوالت که تاکنون ارائیه شیدهانید،

تولید غذاهای طبیعی تیا حیدی میانع اجیرای فنیاوری نوظهیور

عبارتنییییییید از :مشیییییییتقات سیییییییلولز،PCL ،PLA ،

نانوغذاها گشته است .در بخشهای مختلفی از صینعت غیذا از

پلییییبیییوتیلن سوکسیییینات ،پلییییهیدروکسیییی بیییوتیرات و

جملییه کشییاورزی تییا فیرآوری و بسییتهبنییدی مییواد غییذایی تییا

امیدوارکنندهترین نانوفیلرها ،سیلیکات های الیهای نانورُس مثل

مکمییلهییای غییذایی بییا پایییداری و فعالیییت زیسییتی بیشییتر،

مونتموریلونییییت و کائولینییییت هسیییتند [ .]65موضیییوعات

نانوتکنولوژی قابل کاربرد است اما بیشیترین توسیعه در زمینیه

چالشبرانگیز زیادی چون عملکرد نانوکامروزیتهیا ،پلیمرهیای

بستهبندی صورت گرفته است .این تکنولوژی تقریباً ییک دهیه

سوبسترا ،نانوفیلرهای کاربردی از قبیل نانومواد ضید میکروبیی،

است که رو به صعود است و چندین شیرکت تجیاری در زمینیه

حسگرهایی که آالیندههای غذایی را تشیخیص مییدهنید ییا

دارویی و درمان پزشکی ،تولیید انیرژی ،ترکیبیات سیاختاری و

تغییرات و یکنواختی داخل بستهبندی را رصید مییکننید وجیود

محاسبات مولکولی از این تکنولوژی استفاده میکنند [.]8

دارد که قابل تثمل و بحف اسیت .پییشبینیی شیده اسیت کیه

نهایتاً باید آگاه باشیم با توجه به اینکه موفقیتهای بسیاری

نییانوتکنولوژی در سییال  2121بییر اقتصییاد جهییان حییداقل سییه

در رابطه با صنعت غذا پدیدار شده است که بدون تردید در ابتدا

تریلیون دالر تثییر بگذارد و توسیعه جهیانی در ایین زمینیه بیه

دارای نقاط ضعفی بودهاند ،امروزه باید با توجه به امکانات ،تنوع

حداقل شش میلییون نفیر نییاز دارد کیه تیا پاییان ایین هید

و عادات غذایی در تولید و بهینهسازی جیره های نظیامی میورد

پشتیبانی شوند .با توجه به این بازدهی مالی ،یکیی از صینایعی

توجه قرار گیرند.
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Development of nanotechnology to
improve the capability of maintaining
critical and operational rations
Talebzadeh S1, *Sharifan A2

Abstract
The packaging process is an essential in maintaining organoleptic,
nutritional and sanitary properties of foods from production to
consumption. The accumulation of materials which cannot be
separated, especially the remains of various types of packaging
materials in nature, has led to the use of biodegradable polymers in
recent years, and the scientific significance of nanocomposites
which increase due to their improved properties. polymer based
nanocomposites are extensively used in modern technologies due
to the advantages of advanced mechanical properties, thermal
properties, impermeability properties, corrosion resistance and low
cost. In the current study, we review the types of packaging
compounds and applied nanofilters that are new generation of
ready-to-eat food packaging in order to take advantage of the
features of this system to maintain the quality of individual diets that
are inevitable.
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