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کاربزد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی
نوس حؿیٌی نسض ،1نسیقِ ؾجالى ًٍس ،2ضقیِ ٍلیعازُ
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چکیده
ًبًَ تکٌَلَغی یکی اظ تکٌَلَغیْبی ًَیي اؾت کِ ضاُ ذَز ضا زضنٌبیغ هرتلف ثبظ ًوَزُ ٍ زض ظهیٌِ ّبی گًَبگَى آى ثِ عَض ٍؾیغ اؾتفبزُ هیقَز .یکی اظ
ایي نٌبیغ کِ ًقف ػوساُای زض ثْساقت ٍ ؾالهت خبهؼِ زاضز نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی هی ثبقس .زض ایي هقبلِ تالـ قسُ تب ثِ هؼطفی یکی اظ نٌبیغ هْن غصایی کِ
ایي هَاز زض آى کبضثطز ظیبزی زاضز پطاذتِ قَز .زض اثتسا ثِ ثطضؾی ًبًَ هَاز ٍ کبضثطز آًْب زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی پطزاذتِ ٍ زض ازاهِ ثِ هؼطفی اًَاع ؾیؿتوْبی
ثؿتِ ثٌسی ثط اؾبؼ تکٌَلَغی ًبًَ ٍ اًَاع ًبًَ هَاز ثِ کبض ضفتِ زض ؾیؿتوْبی ثؿتِ ثٌسی پطزاذتِ هیكَزً .تبیح کبضّبی تحقیقبتی ًكبى زازًس کِ ایي ؾیؿتن
ّبی ثؿتِ ثٌسی قبزض ثِ تطهین ثؿتِ اؾت ٍ ههطف کٌٌسُ ضا اظ فؿبز هَاز غصایی آگبُ هیکٌٌس .اؾتفبزُ اظ ایي ثؿتِ ثٌسی ّب ؾجت خلَگیطی اظ ذكک قسى
هحتَیبت آى ّب ٍ حفبظت زض ثطاثط ضعَثت ٍ اکؿیػى ٍ ؾبیط هَاز ذغطًبک هیقَز ؛ ّوچٌیي هیتَاى ثِ هٌظَض حفظ هَاز غصایی اظ فؿبز اظ ًبًَهَاز اؾتفبزُ
کطز .ثب ػلن ثِ قبثلیت ّبی ًبًَتکٌَلَغی ،اهیس اؾت ثتَاى ؾیؿتن ّبی ثؿتِ ثٌسی فؼلی هَاز غصایی ضا تغییط زاز ٍ هحهَالتی هغبثق ثب فطٌّگ تغصیِ هٌبؾت ثِ
خبهؼِ ػطضِ کطز.
کلمات کلیدیً :بًَ تکٌَلَغی ،ثؿتِ ثٌسی هَاز غصاییً ،بًَ هَاز ،ذَال ضس ثبکتطی.
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 )2مقدمه
اهطٍظُ تبهیي هَاز غصایی کبفی ٍ هٌبؾت ،ثِ یکی اظ اؾبؾی تطیي زغسغِّبی هؿئَالى ٍ ًرجگبى خبهؼِ تجسیل قسُ اؾت ثِ ًحَی کِ ثطای ضفغ آى
تالقْبی ظیبزی زض حَظُ ّبی هرتلف اظ خولِ افعایف هیعاى تَلیس ،افعایف هیعاى ثْطٍُضی زض ظهبى ههطف ،ثْجَز قیَُّبی ًگْساضی ٍ اًجبضزاضی ٍ تَؾؼِ
ضٍقْبی حفظ آًْب زض ثطاثط ػَاهل هرطة هبًٌس قبضچْب ٍ ثبکتطیْب ثِ آى نَضت هیگیطز .ثطای حفظ هَاز غصایی زض ثطاثط قبضچْب ٍ ثبکتطیْب ٍ زض ًْبیت
ًگْساضی عَالًی هست آًْب فطآیٌس ثؿتِ ثٌسی اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض هی ثبقس .زض کٌبض زیگط تکٌَلَغی ّبی ًَیي کِ زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی
کبض هیضٍزً ،بًَ تکٌَلَغی ثِ ػٌَاى یکی اظ ضایحتطیي فٌبٍضی ّب ًَیي زض ػطنِّبی هرتلف خبیگبُ ذَز ضا زض نٌبیغ غصایی پیسا کطزُ
اؾت) .(Dimitrijevic, Karabasil et al. 2115ایي تکٌَلَغی ،تکٌیکی ًَظَْض اؾت کِ زض هقیبؼ  1تب ً 111بًَهتط ثِ زؾتکبضی اتن ّب ٍ هَلکَل ّب
پطزاذتِ ٍ هَخت ایدبز ثطذی ٍیػگی ّبی فیعیکی -قیویبیی ٍ نفبت ضفتبضی هٌحهط ثِ فطز ٍ هتفبٍت گطزیسُ ثِ عَضی کِ کبضثطزّبی ظیبزی ضا ثطای ایي
هَاز زض ػطنِّبی هرتلف ثَخَز هیآٍضز( .), Rossi, Passeri et al. 2117, Singh and Ikram 2117Thangavel and S 2114پیكطفت زض
ًبًَتکٌَلَغی ثبػث ثْجَز کیفیت هحهَالت هرتلف زض هَضَػبتی هبًٌس ایوٌی  ،کٌتطل کیفیت ٍ ...یب ایدبز هَاز خسیس هیقَز( Dimitrijevic,
 .)Karabasil et al. 2115اظ ّوبى ضٍظّبی اٍل ًقف ًبًَتکٌَلَغی زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی ثطای افعایف قبثلیت ّبی هَاز ثؿتِ ثٌسی قٌبذتِ قسُ اؾت کِ
اظ آى خولِ هیتَاى ثِ افعایف ذَال هکبًیکی هبًٌس هقبٍهت زض ثطاثط ضطثِ ٍ ؾبیف ،خلَگیطی اظ ٍضٍز ٍ ذطٍج گبظّب ٍ ضعَثت ثِ زضٍى هَاز ثؿتِثٌسی
قسُ ٍ...اقبضُ ًوَز( .)Wyser, Adams et al. 2116اؾتفبزُ اظ ایي فٌبٍضی ثبػث افعایف کیفیت هحهَالت اظ قجیل ضًگ ،عؼن ,هعُ ،پبیساضی ثبفت هَاز
غصایی ،ػغط ،عطاٍت ٍ عَل ػوط آًْب هیقَز(.), Keshwani, Malhotra et al. 2115, Singh and Ikram 2117Thangavel and S 2114
زض ثؿتِ ثٌسیْبی فؼلی اؾتفبزُ اظ اًَاع قیكِ ،قَعی ّبی فلعی ٍ هَاز حبنل اظ تطکیجبت پالؾتیکی ضایح هی ثبقٌس .اؾتفبزُ اظ قیكِ ٍ قَعی ّبی فلعی ثٌب ثِ
زالیلی اظ قجیل ٍظى ثبال ،افعایف ّعیٌِ حول ًٍقل ،هقبٍهت پبییي ،یکٌَاذتی کوتط اثؼبز ًؿجت ثِ ؾبیط ظطٍف ،ذغطات خسی ًبقی اظ ٍخَز تکِ یب ذطزُ
قیكِ یب فلع ،احتوبل ذَضزگی تَؾظ هَاز ثؿتِ ثٌسی قسُ( زض هَضز فلعات) ،ثبظ ًوَزى زضة ٍ تقلت زض آى ،ایوٌی پبییي ٍ ثطذی زالیل زیگط هٌدط ثِ
تسضیح ثب اًَاع ثؿتِ ثٌسیْبی پالؾتیکی اظ خٌؽ پلی اتیلي تطفتبالت ،پلی ٍیٌیل کلطایس ،پلی ٍیٌیلیسى کلطایس ،اکطیلًَیتطیل ٍ پلیاؾتبیطى خبیگعیي قسُ
اؾت .اهب ظطٍ ف پالؾتیکی ذَز هكکالت هتؼسزی ضا ثِ ّوطاُ زاضًس کِ اظ آى خولِ هی تَاى ثِ آلَزگی هحیظ ظیؿت  ،ػسم اهکبى اؾتفبزُ هدسز ،هْبخطت
هَاز آالیٌسُ ذغطًبک ٍ ؾطعبًعا ّوچَى ثبقیوبًسُ کبتبلیؿتّب ،پطٍاکؿیسّبی آلیً ،وکّبی فلعی ٍ هٌَهطّبیی کِ زض فطهَالؾیَى هَاز پالؾتیکی اؾتفبزُ
قسُاًس اظ ثؿتِ ثٌسی ثِ هَاز غسایی اقبضُ ًوَز( .)Vahedi, Habib et al, 2115ثِ ًظط هی ضؾس ثب تَخِ ثِ هؿبیل هغطح قسُ اؾتفبزُ اظ ًبًَ تکٌَلَغی زض
نٌؼت ثؿتِ ثٌسی ثتَاًس ایي هكکالت ضا حل ًوبیس.
ایي هقبلِ تالـ زاضز تب ثب هطٍضی هرتهط زضثبضُ اؾتفبزُ اظ ًبًَهَاز زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هَازغصایی ،ثِ هؼطفی ایي فٌبٍضی پطزاذتِ ٍ ثِ کبضثطز آًْب زض
ایي نٌؼت ٍ اهتیبظاتی کِ زض ؾبیِ اؾتفبزُ اظ ایي هَاز زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی حبنل هی قَز یپطزاظز.

کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی

ً )2بًَتکٌَلَغی
هفَْم ًبًَتکٌَلَغی زض ؾبل 1151تَؾظ ضیچبضز فبیٌوي ،هترهم کَاًتَم ًظطی ٍ زاضًسُی خبیعُی ًَثل زض ًكؿت ؾبلیبًِ اًدوي فیعیک آهطیکب
هغطح قس(ً .)Wyser, Adams et al. 2116بًَتکٌَلَغی یب ضیعشضُ ّب ،فٌبٍضی خسیسی اؾت کِ ثِ ػلت ضقس ؾطیغ ،کبضثطز گؿتطزُ ای ثطای تَلیس هَاز
خسیس زض هقیبؼ ًبًَ زاضز( .)Berekaa 2115ایي فٌبٍضی ،ػلن هَاز ثؿیبض کَچک ثب اًساظُ ّبیی زض اثؼبز کوتط اظ ً111بًَهتط هیثبقس کِ ثب چكن غیط هؿلح
زیسُ ًوی قًَ س .زض ایي فٌبٍضی ثب تَخِ ثِ اًساظُ شضات ،زض ذَال فیعیکی ٍ قیویبیی تغییط ایدبز هی گطزز کِ ثبػث ایدبز عیف گؿتطزُ ای اظ کبضثطز ّب
هیقَز( .), Keshwani, Malhotra et al. 2115Berekaa 2115فٌبٍضی ًبًَ کبضثطز ّبی هتٌَػی زض ظهیٌِ ّبی هرتلف ،اظ خولِ ؛ غصا ،زاضٍ ،ظیؿت
پعقکی ،پعقکی ،ثیَتکٌَلَغیً ،ؿبخی ،الکتطًٍیک ،کبهپیَتط ،لَاظم آضایكی ،ضًگ ،هحیظ ظیؿت ،ضٍاًکبضی ٍ ...زاضز ،کِ زض ازاهِ ثِ کبضثطز آى ّب زض
نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی هیپطزاظین.
 )3ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی
ثؿتِ ثٌسی ثِ هؼٌی ؾبذت یب تْیِ ظطف یب هحبفظی اؾت کِ کبالی تَلیسی ؾالهتی زضٍى ذَز ضا زض فبنلِ ی ظهبًی ثؼس اظ ثطزاقت ،تَلیس ،حول ٍ
ً قل ،اًجبضزاضی ٍ تَظیغ تب ههطف ًْبیی حفظ کطزُ ٍ اظ ذغطات احتوبلی فیعیکی ٍ یب قیویبیی زض اهبى ثوبًس .ػالٍُ ثط ایي ثؿتِ ثٌسی ثبیس اضظاى ٍ ؾجک
ثبقسّ .سف اظ ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی حفظ هحهَل ،خلَگیطی اظ فؿبز ثبکتطی ّب ،افعایف هست ظهبى ًگْساضی ،خلَگیطی اظآؾیت زضحول ٍ ًقل ٍشذیطُ
ؾبظی اؾت( .)Wyser, Adams et al. 2116ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ًقف هْوی زض ایوٌی ٍحفظ کیفیت غصا اضائِ هی زّس ٍ هی تَاًس اًتقبل ضعَثت ٍ
گبظّب ضا کٌتطل کٌس؛ زض ًتیدِ ضبیؼبت هَاز غصایی ضا ثِ عَض قبثل تَخْی کبّف هی زّس(, Rossi, Passeri et al. Wyser, Adams et al. 2116
 .)2117هَاز هتساٍل اؾتفبزُ قسُ زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی فلع ،قیكِ ٍ کبغص هی ثبقس .زض عَل زِّی گصقتِ ،اؾتفبزُ اظ پلیوطّب ٍ پالؾتیک ّب ثِ زلیل
قیوت پبییي ،قکل پصیطی ٍ تٌَع زض ذَال فیعیکی خبیگعیي اًَاع زیگط ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی قسُ ٍ تحَالت ظیبزی زض نٌبیغ غصایی ایدبز کطزُ اؾت.
اهب هكکل ػوسُ ی آى ّب احتوبل ٍخَز ًفَش پصیطی گبظّب ٍزیگط هَلکَل ّبی کَچک هی ثبقس( .)EA 2116اظ ؾَی زیگط ایي هَاز اظ ؾَذت ّبی فؿیلی
تَلیس قسُ کِ غیط قبثل تدعیِ ّؿتٌس ٍ ثبػث آلَزگی هحیظ ظیؿت ٍ ثطٍظ هكکالت خسی ثطای هحیظ ظیؿت هی گطزًس(.)Wesley, Raja et al. 2114
ثطای افعایف کیفیت هَاز غصایی ٍ عطاحی هَاز ثؿتِ ثٌسی ثطای تکویل ًیبظ ّبی نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ،تالـ ّبی ظیبزی ثطای خبیگعیٌی ثؿتِ ثٌسی
ّبی خسیس تدعیِ پصیط کِ اظ هٌبثغ تدسیس پصیط ؾبذتِ قسُ اًس؛ اًدبم گطفتِ اؾت) . (EA 2116ثؿتِ ثٌسی ّبی هجتٌی ثط ًبًَتکٌَلَغی کِ ثِ ایي هٌظَض
اؾتفبزُ هیگطزز ،تحَل ثعضگی زض ایي نٌؼت پسیس آٍضزُ اؾت .ثب اًتربة نحیح هَاز ٍ فٌبٍضی هٌبؾت زض ثؿتِ ثٌسی ،هی تَاى کیفیت ٍ عطاٍت
هحهَالت ضا تب ظهبى هَضز ًیبظ حفظ کطز( .)Wesley, Raja et al. 2114ثؿتِ ثٌسی ثب اؾتفبزُ اظ ًبًَتکٌَلَغی ضا هیتَاى ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین ًوَز  :ثؿتِ
ثٌسی َّقوٌس ،ثؿتِ ثٌسی فؼبل ،ثؿتِ ثٌسی ثْجَز یبفتِ (.)Pal 2117
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 )3-1ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس
ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس قبهل ثطچؿت ّبیی اؾت کِ ؾالهت ٍ تبظگی هحهَل ضا زض عَل ظهبى (ً )TTIsكبى هیزّس ٍ ّوچٌیي قبهل حؿگط ّبی
ظیؿتی ٍ ثطچؿت ّبی  RFIDهی ثبقٌس .ایي ؾیؿتن قبهل ثطچؿت ّبیی ثط ضٍی کبال یب هحهَل اؾت کِ ثِ ٍؾیلِ اهَاج ضازیَیی قٌبؾبیی هیقَز .ثب
اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن  RFIDهی تَاى اظ ضاُ زٍض ثِ ٍضؼیت (ایوٌی ٍ کیفیت) هحهَل ،ثؿتِ یب هحیظ ثؿتِ ثٌسی ًظبضت کطز ( Rossi, Passeri et al.
 .)2117ایي ًَع اظ ثؿتِ ثٌسی تَلیس کٌٌسُ ،فطٍقٌسُ ٍ ههطف کٌٌسُ ضا اظ ٍضؼیت هحهَل زض هَضز قطایظ غصا یب هحیظ آى آگبُ ؾبذتِ قبثلیت قٌبؾبیی
هَاز قیویبیی ،پبتَغى ّب ٍ ؾوَم ضا زض هَاز غصایی زاضز( .)Rossi, Passeri et al. 2117ایي ًَع ثؿتِ ثٌسی ثب ًبًَؾٌؿَضّبی ترههی ٍ زؾتگبُ ّبی ًبًَ
ػَاهل هحیغی هَثط ثط هَاز غصایی ضا ثِ تبذیط هی اًساظًس ٍ ّوچٌیي ضاًسهبى اًتقبل اعالػبت زض هَضز ضًگ ،کیفیت ،تبظگی هحهَالت ٍ ...ضا زض ظهبى تَظیغ
افعایف هیزٌّس( .)Berekaa 2115اظ قبثلیت ّبی هَاز ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس ،قبثلیت خصة اکؿیػى هَاز غصایی اؾت کِ عی آى اکؿیػى هَخَز زض ثؿتِ
ثٌسی خصة هیقَز ٍ ثِ ایي تطتیت ضقس هیکطٍة ّب هتَقف قسُ ٍ عؼن ٍ کیفیت غصا حفظ هیگطزز .اظ قبثلیت ّبی زیگط ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس ػجَض زی
اکؿیس کطثي ٍ اؾتفبزُ اظ هَاز خبشة ضعَثت هیثبقس .زی اکؿیس کطثي هیتَاًس ضقس هیکطٍة ّب ضا زض هحهَالتی هبًٌس گَقت قطهع ،گَقت هطؽ ٍ پٌیط
هتَقف ؾبظز .اظ هَاز خصة کٌٌسُ ای کِ زض ثؿتِ ثٌسی َّقوٌس هَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطًس ،گبظ اتیلي ٍ هَاز ضس هیکطٍثی ّؿتٌس .اظ ًبًَتکٌَلَغی زض
ؾبذت ثؿتِ ثٌ سی َّقوٌس ثطای افعایف عَل ػوط هحهَل ،تَلیس پلیوطّبیی ثب ٍیػگی ّبی هوبًؼت کٌٌسگی زض ثطاثط ًفَش گبظ ّب ٍ ضعَثت ،ایدبز پَقف
ّبی کبضثطزی ٍ  ...اؾتفبزُ هیقَز(.)Pal 2117
 )3-2ثؿتِ ثٌسی فؼبل
زض ایي ضٍـ ،هَاز فؼبل کِ ثِ عَض هؿتقین ٍ غیط هؿتقین ثب هَاز غصایی زض توبؼ ّؿتٌس تَاًبیی تغییط تطکیت غصا ٍ یب خَ اعطاف آى ضا زاضًس .ایي ثؿتِ
ثٌسی قطایظ ثؿتِ ضا ثِ گًَِ ای تغییط هیزّس کِ هَخت ایوٌی ،افعایف ػوط ًگْساضی هَازغصایی ،تقَیت ذَال هکبًیکی ٍ حطاضتی ،حفظ کیفیت ٍ
کبّف ّعیٌِ ّب هیگطزز .ثؿتِ ثٌسی ضس هیکطٍثی ًَػی ثؿتِ ثٌسی فؼبل هیثبقس کِ زض آى ثِ کوک ػَاهل ضس هیکطٍثی کِ زض تْیِ هبزُ ثؿتِ ثٌسی ثطای
خلَگیطی اظ ضقس ٍ کبّف هیکطٍاضگبًیؿن ّب اؾتفبزُ هیقَز ثبػث افعایف هبًسگبضی هحهَل هیقًَس( .)Rossi, Passeri et al. 2117زض ایي ثؿتِ
ثٌسی اؾتفبزُ اظ ًبًَهَازی هبًٌس؛ اکؿیس هؽً ،قطُ ،اکؿیس ًقطُ ،اکؿیس تیتبًیَم ،اکؿیس هٌیعین ٍ ًبًَلَلِ ّبی کطثٌی کِ زض اضتجبط هؿتقین ثب غصا یب هحیظ آى
ذَال ضس هیکطٍثی ضا ًكبى هیزٌّس؛ هتساٍل هی ثبقٌس .زض ایي ثیي اؾتفبزُ اظ ًبًَ شضات ًقطُ زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ثِ ػٌَاى هبزُ ضس ثبکتطی ضقس
چكوگیطی زاقتِ اؾت( .)Berekaa 2115ثؿتِ ثٌسی فؼبل کِ ثیكتط ثطای ثطًبهِّبی ضس هیکطٍثی تَؾؼِ یبفتِ اؾت( .)EA 2116اهیسّبی ظیبزی ضا ثطای
ثْجَز ایوٌی ،کیفیت هَاز غصایی ٍ ػوط هفیس هحهَالت غصایی ایدبز ًوَزُ اؾت(.)Wesley, Raja et al. 2114

کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی

 )3-3ثؿتِ ثٌسی ثْجَزیبفتِ
ثب ٍخَز پیكطفت ّبی فطاٍاًی کِ زض ػلن تغصیِ ثِ ٍخَز آهسُّ ،وچٌبى ذغط ػفًَت ثب هیکطٍاضگبًیؿن ّب هثل کپک ،ثبکتطی ٍ ٍیطٍؼ ٍخَز زاضز
کِ ؾالهت اًؿبى ضا تْسیس هی کٌس .اظ آًدبیی کِ ثِ کبض ثطزى هؿتقین هَاز ضس هیکطٍثی زض غصاّب هی تَاًس ثطای ؾالهت ههطف کٌٌسگبى هضط ثبقس؛ ثؿتِ
ثٌسی ّبی ضس هیکطٍة اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض قسُ اؾت .یکی اظ ایي ثؿتِ ثٌسی ّب ،ثؿتِ ثٌسی ثْجَز یبفتِ اؾت کِ قبهل ظًدیطّبی پلیوطی ثِ ّوطاُ %5
ٍظًی اظ ًبًَشضات ٍ ًبًَکبهپَظیت ّب ) (Pal 2117اؾت کِ زض هحهَالتی هبًٌس ثغطی ّبی ًَقیسًی گبظزاض ،فیلن ّب ٍ ضٍغي ّبی ذَضاکی اؾتفبزُ هیقَز.
اظ هْوتطیي ٍیػگی ّبی ایي ًَع ثؿتِ ثٌسی افعایف تَاًبیی آًْب زض هوبًؼت اظ ٍضٍز گبظ ّب ،تٌظین زضخِ حطاضت ،هقبٍهت زض ثطاثط ضعَثت هَاز غصایی ٍ...
اؾت .اؾتفبزُ اظ هَاز ًبًَکبهپَظیتی زض ػلَم نٌبیغ غصایی ضا ازاضُ  FDAتبییس کطزُ اؾت(.), Pal 2117Wesley, Raja et al. 2114
 )4کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی
زاًكوٌساى ،پتبًؿیل اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ًبًَ ضا تقطیجب زض ّوِ ی ثرف ّبی نٌبیغ غصایی قٌبؾبیی کطزُ اًس .زٍ هَضز اظ هْن تطیي ثرف ّب ،فطآٍضی
هَاز غصایی (ثْجَز ثبفت ٍ کیفیت غصا) ٍ ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی هی ثبقس .زض ثیي ایي زٍ هَضزً ،بًَتکٌَلَغی ثیكتطیي کبضثطز ضا زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی
زاضز ظیطا آًْب ثِ نَضت هؿتقین ثِ هَاز غصایی اضبفِ ًویقًَس ٍ ؾبذتبض عجیؼی هبزُ غصایی حفظ هیقَز .اؾتفبزُ اظ ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی
ؾجت هحبفظت اظ هَاز غصایی زض هقبثل ػَاهل ثیوبضی ظا ٍ گبظّبی هضطذَاّس ثَز .اظ ًبًَؾٌؿَضّب زض تكریم آلَزگی ٍ اضظیبثی هَاز ثؿتِ ثٌسی قسُ ٍ
ّوچٌیي هحبفظت هَاز غصایی زض هقبثل اقؼِ هبٍضاء ثٌفف اؾتفبزُ هی قَز .ایي فٌبٍضی هَخت ثْجَز ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ٍ قبثلیت ّبی آى هیقَز ٍ
هیتَاى ثطای تكریم ثبکتطی ّب زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی اظ آى اؾتفبزُ کطز کِ ایي کبض ثبػث ایدبز عؼن ٍ کیفیت ثْتط غصا ،افعایف ایوٌی ٍذهَنیبت
هوبًؼت کٌٌسگی زض ثطاثط ًفَش گبظ ٍ ضعَثت ،افعایف عَل ػوط هفیس ٍ خلَگیطی اظ فؿبز هَازغصایی هی قَز(, Keshwani, Malhotra et al. 2115
 .)Pal 2117ثِ ػٌَاى افعٍزًی ّبیی کِ ثِ نَضت کبضثطزی زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی اظ آًْب اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ هی تَاى ثِ اًَاع ًبًَ هَاز؛ قبهل ًبًَ
شضات ًقطًُ ،یتطیس تیتبًیَم ،اکؿیس ضٍی ٍ ًبًَضؼ اقبضُ ًوَز). (Pal 2117
ً )4-1بًَکبهپَظیت ّب
پلیوط ّبی تقَیت قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًبًَشضاتً ،بًَکبهپَظیت ًبهیسُ هی قًَس کِ اؾتفبزُ اظ آًْب زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی تَؾؼِ یبفتِ اؾت.
ًبًَکبهپَظیت ّبی پلیوطی ًؿجت ثِ پلیوطّبی ذبلم زاضای اؾتحکبم ثیكتط ،هقبٍهت ثبال زض ثطاثط اقتؼبل ،ذَال حطاضتی ثْتطً ،قغِ شٍة ٍ زهبی اًتقبل گبظ
پبییي ٍ هقبٍهت هٌبؾت زض ثطاثط قطایظ ضعَثتی ّؿتٌس .زض ثیكتط هَاضز ،اظ ًبًَشضات ضؼٍ %5ظًی زض ؾبذتبض ًبًَکبهپَظیتْب اؾتفبزُ قسُ اؾت .ایي
ًبًَکبهپَظیت ثط پبیِ ؾیلیکبتْبی الیِای اظ ضؼ ثِ ػٌَاى هثبل هًَتوَضیلًَیت هی ثبقٌس .اؾتفبزُ اظ ًبًَضؼ زض عطاحی ًبًَکبهپَظیت ّب هٌدط ثِ ایدبز ٍیػگی
ّبیی هبًٌس هقبٍهت هکبًیکی ثبالٍ ،ظى کن ،ثْجَز ٍیػگی ّبی هوبًؼت کٌٌسگی اظ ػجَض هبیؼبت ٍگبظّب ،خلَگیطی اظ ًفَش اکؿیػى ٍ ضعَثت هَاز غصایی
قسُ ٍ ثِ ایي تطتیت هبًغ اظ فؿبز هَاز غصایی هیقًَس( .)Wesley, Raja et al. 2114تؼسازی اظ پلیوطّبی ظیؿتی قبهل پلی آهیسً ،بیلَى ،پلی الفیي ،پلی
اؾتبیطى ،ضظیي ّبی اپَکؿی ،پلی اٍضتبى ،پلی اتیلي تطفتبالت زض عطاحی ًبًَکبهپَظیت ّب ثطپبیِ ًبًَضؼ اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .وچٌیي هی تَاى ثب پلیوطّبی
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تطهَؾت ٍ تطهَپالؾت (پلی اتیلي ،پلی پطٍپیلي ،پلی هتیل هتبکطیالت) ًبًَکبهپَظیت ّب ضا تَلیس کطز( .)Berekaa 2115گطٍُ ّبی تحقیقبتی ،کبض قٌبؾبیی
ٍ آهبزُ ؾبظی ًبًَکبهپَظیت ّبی پلیوطی ظیؿت ترطیت پصیط هبًٌس ًكبؾتِ ٍهكتقبت آى ،پلی الکتیک اؾیس ،پلی ّیسضٍکؿی ثَتیطات ٍ ...ضا ثطای عیف
گؿتطزُ ای اظ کبضثطزّب آغبظ کطزُ ٍ هَضز هغبلؼِ قطاض زازُ اًس( .)Wesley, Raja et al. 2114اؾتفبزُ اظ ًبًَکبهپَظیت ّبی ظیؿت ؾبظگبض زض ثؿتِ ثٌسی
هَاز غصایی ػالٍُ اظ حفظ هَازغصایی ،افعایف ػوط هفیس هحهَالت غصایی ،ثبػث حل هكکالت ظیؿتی ٍکبّف ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ پالؾتیک ّب قسُ؛ ( EA
 )2116ذَال هکبًیکی ،ؾبیكی ٍ حطاضتی ضا کِ یک ٍیػگی هْن زض هَاز ثؿتِ ثٌسی اؾت ضا ثْجَز زازُ اؾت( .)Rossi, Passeri et al. 2117اهطٍظُ
اؾتفبزُ اظ فیلن ّبی ظیؿت ترطیت پصیط پلیوطّبی عجیؼی ذبلم زض ثؿتِ ثٌسی ثِ زلیل ذَال هکبًیکی ضؼیف ٍ ػولکطز ضؼیف زض ٍضٍز ٍ ذطٍج گبظّب
هحسٍز قسُ اؾت .اهب ًبًَکبهپَظیت ّب ثِ ػٌَاى هکول زض فطهَالؾیَى فیلن ّبی ثؿتِ ثٌسی ،اهیس گؿتطـ اؾتفبزُ اظ فیلن ّبی عجیؼی ضا افعایف زازُاًس
(ً .)Keshwani, Malhotra et al. 2115بًَکبهپَظیت ّبی پلیوطی یب ثیَ ًبًَکبهپَظیت ّب هَاز ًبًَؾبذتبض ّیجطیسی ثب ذَال هکبًیکی ,حطاضتی ٍ
گبظّبی ثْجَز یبفتِ ّؿتٌس کِ ثِ ػلت کبّف ههطف پالؾتیک ّب زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی هَخت آلَزگی کوتط هحیظ ظیؿت هیقًَس(Omanovic-
 .)Miklicanin, Maksimovic et al. 2116ایي هَاز پتبًؿیل ٍ ثجبت ثیكتطی ضا زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی فؼبل هَاز غصایی ثطای حفظ فؼبلیت ضس هیکطٍثی
ٍ کبّف اًتقبل هكتقبت یَى ّبی فلعی ثِ هَاز غصایی ثؿتِ ثٌسی قسُ ضا زاضًس(.)He and Hwang 2116
ً )4-2بًَپَقف ّب
ًبًَپَقف ّب اظ چٌس زِّ پیف هَضز اؾتفبزُ ثَزًس؛ ٍ زض حبل حبضط ثِ عَض ٍؾیغ کبضثطز پیسا کطزُ اًس(.)Wyser, Adams et al. 2116
ًبًَپَقف ّب ،الیِ ّبیی ّؿتٌس کِ ػطو آى ّب ثِ اًساظُ ی چٌس ًبًَ اؾت؛ زض ٍاقغ ًبًَپَقف یک پَقف هَهی اؾت کِ ثِ عَض قبثل تَخِ ٍ ٍؾیؼی ثِ
ػٌَاى پَقف هحهَالت غصایی هبًٌس پٌیط ٍ ؾیت هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطزً .بًَپَقف ّبی ذَضاکی زاضای ًبًَهَازی ثِ اًساظُ ً 5بًَهتط اؾت کِ ثب چكن
غیطهؿلح قبثل ضؤیت ًیؿتٌس ٍ ،زض هقیبؼ ًبًٍَ ،یػگیْبی ظیبزی زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ثَخَز آٍضزُاًسً .قف انلی ًبًَپَقف ّب هحبفظت اظ هَاز
غصایی ٍ ّوچٌیي ظیجب ؾبظی ؾغَح ثؿتِ ثٌسی قسُ اؾت .اظ ًبًَپَقف ّبی ذَضاکی زض اًَاع هرتلفی اظ هَاز غصایی هثل؛ گَقت ،ؾجعیدبت ،هیَُ ّب ،پٌیط،
آثٌجبت ،قکالت ،ؾیت ظهیٌی ؾطخ قسُ ٍ هحهَالت ًبًَایی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثِ عَض کلی ًبًَپَقف ّب ثیكتط ثطای ثطای خلَگیطی اظ ػجَض گبظ ّب،
ضعَثت ٍ چطثی اؾتفبزُ هیقًَس(ً .), Keshwani, Malhotra et al. 2115Wesley, Raja et al. 2114بًَپَقف ّب؛ پَقف ّبی آًتی ثبکتطیبل
فبقس هیکطٍة کف ّبی قیویبیی ّؿتٌس ٍ زض هقبثل هَازقیویبیی ،قلیبیی ٍ حطاضت هقبٍم ثَزُ زاضای اًؼغبف ّؿتٌس .زض ٍاقغ ًبًَپَقف ّب الیِ ظطیفی ّؿتٌس
کِ هٌكبء آلی یب غیط آلی زاضًس ٍ کبض آًْب خلَگیطی اظ ًفَش ٍ ّوچٌیي هْبخطت هی ثبقٌس کِ زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی ایي پسیسُ ؾجت افعایف ذهَنیبت کوی
ٍکیفی هحهَالت غصایی هیقَزً .بًَ پَقكْبیی کِ زض ؾبذتبض آًْب اظ هَازی هبًٌس تیتبًیَم زی اکؿیس ثطای ضس ػفًَی کطزى فتَکبتبلیؿتی اؾتفبزُ قسُ
اؾت( )Thangavel and S 2114ثِ ػٌَاى الیِ هحبفظ قیویبیی ػول کطزُ ٍ ًقف انالح کٌٌسُی ؾغح ثبظی هیکٌس( Wyser, Adams et al.
.)2116

کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی

ً )4-3بًَؾٌؿَضّب
تکٌَلَغی ثیَؾٌؿَض ،یک گعیٌِ اًتربثی هْن زض ثرف کكبٍضظی ٍ نٌبیغ غصایی اؾت کِ ثطای اعویٌبى اظ کیفیت ٍ ایوٌی غصا ثب ضٍـ ّبی هقطٍى ثِ
نطفِ ٍ ؾطیغ ،کٌتطل هحهَالت ٍ فطآیٌس ّب ٍ تكریم گبظّب زض غصاّبی ثؿتِ ثٌسی قسُ ثِ هٌظَض یکپبضچگی هَاز ثؿتِ ثٌسی قسُ ثِ کبض
هیضٍز( .)Thangavel and S 2114زض ؾبذت ثیَؾٌؿَض ّب اظ اًَاع هرتلفی اظ ًبًَهَاز اؾتفبزُ هیقَز کِ ًبًَشضات عال یکی اظ آى ّب هیثبقس ،ایي هَاز
هعایبی زیگطی هبًٌس اًساظُ هٌبؾتّ ،عیٌِ پبییي ،پبؾد ؾطیغ ،زقت ٍ حؿبؾیت ایدبز هیکٌٌسّ .سف اظ ثِ کبض ثطزى ایي هَاز زض ؾیؿتن ّبی ثؿتِ ثٌسی هَاز
غصایی قٌبؾبیی ًبًَشضات آظاز قسُ زض هَاز غصایی ثؿتِ ثٌسی قسُ زض هست ظهبى کن هی ثبقس ،اظ زیگط کبضثطزّبی آًْب هی تَاى ثِ ثْجَز حؿبؾیت ٍ قبثلیت
تكریم تطکیجبت قیویبیی ،ثبکتطی ّبٍ ،یطٍؼ ّب ٍ هَاز ؾوّی اقبضُ کطز( .)Singh and Ikram 2117ایي هَاز هیتَاًٌس ثط کیفیت ٍ عطاٍت هَاز
غصایی زض عَل ًگْساضی ٍ قطایظ ثْساقتی آى ًظبضت کٌٌس(, Dimitrijevic, Karabasil et al. 2115, Singh and Thangavel and S 2114
ً .)Ikram 2117بًَؾٌؿَضّب ثِ ػَاهل هحیغی هبًٌس زضخِ حطاضت ،ضعَثت ،هیعاى اکؿیػى ،ػَاهل هیکطٍثی ٍ پبتَغى ّب ٍاکٌف ًكبى هیزٌّس ٍ اعالػبت
هفیسی ضا ثِ تَلیسکٌٌسگبى ٍ ههطف کٌٌسگبى زض هَضز قطایظ ًگْساضی اظ هَاز اظ ًظط زهب ،تبضید اًقضب ٍ...اضائِ هیزٌّس(.)Rossi, Passeri et al. 2117
ً )4-4بًَهَاز
ًبًَ هَاز ثؿیبضی زض هقیبؼ نٌؼتی زض هَاز غصایی هرتلف اؾتفبزُ هیقَز( .)EA 2116کِ اظ آى خولِ هی تَاى ثِ ًبًَضؼ ّبً ،بًَشضات ًقطُ،
ّوچٌیي اکؿیس ضٍی ،زی اکؿیس ؾیلؿیَم ،زی اکؿیس تیتبًیَم ٍ ...اقبضُ ًوَزً .قطُ ،تیتبًیَم زی اکؿیس ،اکؿیس ضٍی اظ هْن تطیي هَاز فلعی ٍ اکؿیس فلعی
ّؿتٌس کِ زض ًبًَکبهپَظیت ّب ثطای ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطًس .زض ازاهِ ثِ هؼطفی چٌس هَضز اظ ایي شضات اقبضُ قسُ اؾت( Rossi,
.)Passeri et al. 2117
ً )4-4-1بًَشضات زی اکؿیس تیتبًیَم
زی اکؿیس تیتبًیَم زض اًساظُ کَچک حسٍز ً 111بًَهتط یب کوتط ثِ ػٌَاى ثْجَز زٌّسُ هَاز غصایی ٍ ضس هیکطٍثی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز ٍ ظطٍف شذیطُ
ؾبظی اؾتفبزُ هیقَز( .)EA 2116اظ ٍیػگیْبی حضَض زیاکؿیستیتبًیَم زض ؾبذتبض ثؿتِ ثٌسی هیتَاى ثِ افعایف قسضت هکبًیکی ٍکوک ثِ فطآیٌس ثؿتِ
ثٌسی اقبضُ ًوَز .ایي هبزُ ًِ تٌْب اظ پالؾتیک ّب زض ثطاثط اقؼِ هبٍضاء ثٌفف هحبفظت هیکٌس؛ ثلکِ ثبػث تَلیس قسى اکؿیػى فؼبل(اکؿیػى ًَظاز) زض حضَض
اقؼِ هبٍضاء ثٌفف قسُ ٍ ثِ ایي تطتیت هَخت تدعیِ ٍ ترطیت هیکطٍاضگبًیؿن ّبی ثیوبضی ظا هیقَز (.), EA 2116Thangavel and S 2114
ًبًَشضات زی اکؿیس تیتبًیَم اظ پطکبضثطزتطیي ًبًَشضات ًیوِ ضؾبًب ّؿتٌس کِ ذَانی هبًٌس آثسٍؾتی ،فتَکبتبلیؿتی ،خبشة ًَض هبٍضاء ثٌفف ٍ آًتی ثبکتطیبل
زاقتِ ثطای خلَگیطی اظ ضقس هیکطٍاضگبًیؿن ّبی هرتلف اظ قجیل ثبکتطیّبی گطم هٌفی ٍ گطم هثجت ٍ قبضذ ّب ،ثِ ػٌَاى هَاز افعٍزًی ٍ ضس هیکطٍثی ثطای
هَاز غصایی ٍ ظطٍف شذیطُ ؾبظی زض ؾبذتبض ًبًَکبهپَظیت ّبی پلیوطی ثِ کبض ضفتِ زض ثؿتِ ثٌسی اؾتفبزُ هیقَز(, Rossi, Passeri et al. 2117
 .)Singh and Ikram 2117ثطای هثبل فیلنّبی ثؿتِ ثٌسی کِ تَؾظ زی اکؿیس تیتبًیَم پَقف زازُ قسُ ،ثطای کبّف آلَزگی اقطقیب کلیفطم زض ؾغح
هَاز غصایی اؾتفبزُ قسُ اؾت(.)Rossi, Passeri et al. 2117
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ً )4-4-2بًَ شضات ًقطُ
یکی اظ ًبًَهَازی کِ ثِ زلیل زاقتي ذَال ضس هیکطٍثی زض نٌبیغ غصایی اؾتفبزُ هیقَز ًبًَکبهپَظیت ّبی ًقطُ هی ثبقٌس( He and Hwang
 .)2116اظ ًقطُ ثِ ػٌَاى یک هبزُ ضس هیکطٍثی زض نٌبیغ غصایی ٍ آقبهیسًی ثِ هقساض ظیبزی اؾتفبزُ هیقَز ؛ ایي هبزُ ثِ زلیل غیط قبثل ًفَش ثَزى ًؿجت ثِ
اکؿیػى ٍ ضعَثت ،اظ ضقس ثبکتطی ّب ٍکپک ّب زض ثؿتِ ثٌسی خلَگیطی هیکٌس ٍ ؾجت افعایف هبًسگبضی هحهَل ٍ ػسم تغییط زض ٍیػگی ّبی ظبّطی ٍ
ذَال فیعیکی آى هیقَز .ثِ ذبعط ذبنیت ضس ثبکتطیبیی ٍ ضس ثَ ثَزى ًبًًَقطُ ،آى ّب زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی هَاز ثْساقتی هَاضز اؾتفبزُی فطاٍاًی
زاضًس( .)Thangavel and S 2114چَى ایي هبزُ ذبنیت کبتبلیعٍضی زاضز ،اظ آى زض خصة ٍ اظ ثیي ثطزى ثطذی هَاز زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی اؾتفبزُ
هیقَز ،ثِ ػٌَاى هثبل ,اتیلي کِ تَؾظ ذَز هیَُ ّب ٍ ؾجعیدبت تَلیس هی قَز ،ثبػث ضؾیسى ؾطیغ آًْب ٍ کبّف ظهبى هبًسگبضی آًْب هیقَز .زض ثؿتِ ثٌسی
ایي ًَع هَاز غصایی ثطای خصة ٍ تدعیِ اتیلي ٍ زض ًتیدِ افعایف هبًسگبضی آًْب اظ ًبًَشضات ًقطُ زض ؾبذتبض ثؿتِ ثٌسی اؾتفبزُ هیقَز( Singh and
 .)Ikram 2117ایي ًبًَ شضات ثِ نَضت هرلَط ثب زیگط ًبًَ هَاز ثطای افعایف ٍ ثْجَز ٍیػگیّبی هَاز ثؿتِ ثٌسی هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیطًس ،ثِ ػٌَاى
هثبل هرلَط ًقطُ ثب تیتبًیَم زی اکؿیس ٍ ًبًَلَلِ ّبی کطثٌی ثبػث افعایف ذبنیت ضس هیکطٍثی ًقطُ زض ثطاثط اقطقیبکلیفطم ٍ اؾپَضثبؾیلَؼ ؾطئَؼ
هیگطزز( .), Keshwani, Malhotra et al. 2115Berekaa 2115زض ایي فطآیٌس ًبًَشضات ًقطُ ،یَى ّبی ًقطُ ضا آظاز هیکٌس کِ تَاًبیی اتهبل ثِ
زیَاضُ ؾلَل ّبی ثبکتطی ضا زاضز کِ زض ًْبیت هٌدط ثِ غیط فؼبل قسى آًعین ّب هٌدط هیقَز( .)Rossi, Passeri et al. 2117ثِ زلیل کن ثَزى اعالػبت
زض هَضز اثطات ایي ًبًَشضات ثط ضٍی ؾالهت اًؿبى ٍ تبثیط آى ثط اکَؾیؿتنً ،بًَشضات ثِ عَض هؿتقین ثِ هَاز غصایی ٍ ثؿتِ ثٌسی اضبفِ ًویقَز ( EA
 .)2116یکی زیگط اظ کبضثطز ّبی ًبًَزضات ًقطُ ،اؾتفبزُ اظ آىّب ثِ نَضت ًبًَکبهپَظیت هیثبقس .ذَال فیعیکی ٍ قیویبیی ایي هَاز ثِ گًَِ ای اؾت کِ
ثبػث ثِ ٍخَز آهسى گًَِ ّبی اکؿیػى فؼبل ثط ضٍی آى هیگطزز .زض ًتیدِ هَخت تٌف اکؿیساتیَ (ػبهل اکؿیس قسى) ٍ نسهِ ثِ ؾلَلْب هیقَز( He and
 .)Hwang 2116ثیًَبًَپلیوطّبیی ٍخَز زاضًس کِ اظ تطکیت تطکیجبت عجیؼی هبًٌس ًكبؾتِ یب کیتَظاى ثب ًبًَشضات ًقطُ ؾبذتِ هیقًَس .اؾتفبزُ اظ آى ّب زض
ثؿتِ ثٌسی هَاز ،ذَال ضس ثبکتطیبیی ذَثی ثِ ػٌَاى هثبل زض ثطاثط ثبکتطی ّبیی هبًٌس اقطقیبکلیفطم ٍ اؾتبپیلیکَؼ آضئَؼ اظ ذَز ًكبى زازُاؾت( Rossi,
 .)Passeri et al. 2117اظ کبضثطز ّبی زیگط ًبًَشضات ًقطُ ،اؾتفبزُ اظ آى ّب ثِ نَضت ظئَلیت ًقطُ اؾت .فؼبلیت ضس هیکطٍثی ظئَلیت ًقطُ ثِ زلیل
تَاًبیی ًقطُ زض تَلیس گًَِ ّبی اکؿیػى اتوی اؾت کِ هطگ ؾلَل ّب ضا زض پی زاضز(.)Berekaa 2115
ً )4-4-3بًَشضات اکؿیس ضٍی
ًبًَشضات اکؿیسّبی فلعی هرتلف هبًٌس اکؿیس ضٍی ،اکؿیس هٌیعینً ،قطُ ،آّي ٍ ...زض نٌبیغ ثؿتِ ثٌسی کبضثطز زاضًس(, Wyser, Berekaa 2115
 .)Adams et al. 2116زض ایي هیبى یکی اظ پطکبضثطزتطیي اکؿیسّبی فلعی اکؿیس ضٍی هیثبقس .ایي تطکیت ؾفیس ضًگ ثَزُ ٍ ؾبذتبض ٍضتعیتی زاقتِ ٍ
پبیساضی هکبًیکی ثبالیی زاضز .زاهٌِی کبضثطز اکؿیس ضٍی زض ظهیٌِ ّبی ًبًَ ثِ ػلت ذَال پیعٍالکتطیک ،پیطٍالکتطیک ٍ ًیوِ ّبزی ثَزى ٍؾیغ هی ثبقس.
ایي تطکیت ثِ ػلت ظیؿت ؾبظگبض ثَزى ،فؼبلیت زض ثطاثط اقؼِ هبٍضاء ثٌفف ٍ ذبنیت ضس ثبکتطیبیی ذَة کبضثطز ّبی ظیبزی زض ظهیٌِ پعقکی
زاضز(.), Agriopoulou 2116Berekaa 2115

کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی

ً )4-4-4بًَضؼ ّب
ًبًَکبهپَظیت ّبی پلیوطی یک ؾیؿتن زٍ فبظی هحؿَة هی قًَس .ایي هَاز اظ زٍ پلیوط آلی ٍ هؼسًی کِ ذَز اظ الیِ ّبی ؾیلیکبت اؾت ثِ ٍخَز
آهسُ اًسً .)EA 2116(.بًَشضات ضؼ ثِ زلیل زض زؾتطؼ ٍ کن ّعیٌِ ثَزى ٍ فطآیٌس پصیطی ثبال ثیكتط هَضز تَخِ قطاض گطفتِ اًس .اظ پط کٌٌسُ ّبی ثی اثط هبًٌس
ذبک ضؼ ،ؾیلیکبتً ،بًَشضات ؾیلیؽ ٍ...زض ًبًَپلیوط ّب اؾتفبزُ هیقَز کِ ًتیدِ ی آى ؾجکی ،اؾتحکبم ،هقبٍهت زض ثطاثط حطاضت ًٍفَش ًبپصیطی زض ثطاثط
گبظّب ضا هیتَاى اقبضُ کطز( .)Berekaa 2115ثِ عَض یقیي ،هی تَاى گفت ًبًَشضات ضؼ کِ زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ثِ کبض هیضًٍس؛ هْن تطیي
کبهپَظیت ّب ّؿتٌس( .)EA 2116ایي ًبًَکبهپَظیت ّب ذَز ثِ زٍ زؾتِ تقؿین هیقًَسً )1 :بًَ کبهپَظیت ّبی زضًٍی  )2ؾبذتبضّبی چٌس الیِ ثب پلیوطّبی
هتٌبٍة( .)Agriopoulou 2116اظ ثیَ ًبًَکبهپَظیت ّبیی کِ ثب هَاز غیط هؼسًی هبًٌس ذبک ضؼ تطکیت قسُ اًس ثطای ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی اؾتفبزُ هی
کٌٌس .یکی اظ زالیل ػوسُ ٍ هعیت اؾتفبزُ اظ ایي هَاز ؾبظگبضی آى ّب ثب هحیظ ظیؿت اؾت( Omanovic-Miklicanin, Maksimovic et al.
 .)2116اظ خولِ پلیوط ّبی ظیؿتی کِ ثط ایي اؾبؼ ؾبذتِ قسُ اًس هی تَاى پلی آهیسً ،بیلَى ،پلی الفیي ،پلی اؾتبیطى ٍ ...ضا ًبم ثطز( .)Berekaa 2115اظ
تطکیت پلیوط ٍ ًبًَضؼ هی تَاى زض ثؿتِ ثٌسی ّبی غصاّبی گًَبگَى هبًٌس فطآٍضزُ ّبی گَقتی ،پٌیط ،غالت ٍ آثویَُ ٍ ...اؾتفبزُ کطز.
 )5ذَال ضس هیکطٍثی
ػوسُ تطیي کبضثطز ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ذبنیت ضس هیکطٍثی آى ّبؾت .اؾتفبزُ اظ ًبًَتکٌَلَغی اهیس ّبی فطاٍاًی ثطای زؾت
یبثی ثِ هَاز غصایی ثب قبثلیت ّبی ایوٌی ثبال ٍافعایف ظهبى ًگْساضی ٍ زض ًْبیت ایدبز غصایی ؾبلن تط ضا فطاّن کطزُ اؾت .ثِ عَض کلی ّسف اظ ثؿتِ ثٌسی
هَاز غصایی خلَگیطی اظ فؿبز هیکطٍثی ٍ اظ ثیي ضفتي هَاز هغصی آى ّب ٍ زض ًتیدِ افعایف ظهبى ًگْساضی هَاز غصایی اؾت ( Wyser, Adams et al.
 .)2116یکی اظ اثطات هرطة هَاز غصایی ثیوبضی ّبی ػفًَت ظاؾت کِ زض اثط توبؼ ثب هَاز غصایی ثِ ٍخَز هی آیس کِ هٌكب اٍلیِ ی آى قیط اؾت .ثٌبثطایي؛
اظ ثیي ثطزى ثبکتطی ّب زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی یکی اظ هَضَػبت زاضای اّویت زض ضٍال فطآیٌسّبی تَلیس؛ پطزاظـ ،حول ًٍقل ٍ ّوچٌیي شذیطُ ؾبظی
هَاز غصایی ثِ قوبض هی آیس؛ اؾتفبزُ اظ ًبًَهَاز ثِ زلیل ذَال ضس هیکطٍثی آًْب ؾجت افعایف ػوط هفیس هَاز غصایی قسُ اؾت( He and Hwang
.)2116

 )6نتیجه گیزی
ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی یکی اظ هطاحل هْن زض تَلیس هَاز غصایی اؾت کِ اّویت آى زض هبًسگبضی ٍ عَل ػوط هفیس هَاز غصایی ثط کؿی پَقیسُ
ًیؿت .زض ایي ثیي اؾتفبزُ اظ ًبًَتکٌَلَغی زض ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی خبیگبُ ٍیػُای زاضز ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ ثِ اضظـ آى افعٍزُ هی قَز .انل هْن ٍ اؾبؾی
اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ ،حفظ ایوٌی هَاز غصایی اؾت کِ زض ایي ضاؾتب ثبیس هَضَػبت هْوی اظ قجیل ًَع ثؿتِ ثٌسی (هبًٌس َّقوٌس ،فؼبل ٍثْجَز یبفتِ ثَزى) ٍ
هیعاى ذَال ضس هیکطٍثی آى(تؼییي ًَع ًبًَشضات هٌبؾت ثطای زؾت یبثی ثِ ذبنیت ضس هیکطٍثی هَضز ًظط) هس ًظط قطاض گیطز .قبیبى شکط اؾت زض ثؿتِ
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 افعایف هقبٍهت زض ثطاثط ًَض ٍ حطاضت ٍ خلَگیطی اظ حولِ اًَاع هیکطٍاضگبًیؿن ّب ٍ پبتَغى ّب،ُثٌسی هَاز غصایی اظ ایي هَاز ثِ ػٌَاى ضسػفًَی کٌٌس
 ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی ٍ تَخِ ثِ کیفیت آى زض کٌبض تَخِ ثِ هؿئلِ ظیؿت ؾبظگبضی هَاز ثِ کبض،ِاؾتفبزُ هی قَز زض آذط اشػبى ثِ ایي ًکتِ الظم اؾت ک
 حفظ، کبّف ضبیؼبت هَاز غصایی،ِ کبّف ههطف هَاز ذبم اٍلی،ضفتِ یک اٍلَیت تؼییي کٌٌسُ ثَزُ ٍ ًقف تؼییي کٌٌسُ ای زض افعایف کیفیت هَاز غصایی
 ثِ ایي هٌظَض ًبًَ هَاز ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب زض نٌؼت ثؿتِ ثٌسی هَاز غصایی.ؾالهت ٍ قبزاثی فطزی ٍ اختوبػی ٍ زض ًتیدِ حفظ هٌبثغ هلی ثطای آیٌسگبى زاضز
 ثٌبثطایي ضطٍضی اؾت ٍ پیكٌْبز.فٌبٍضی خسیسی اؾت کِ خبیگبُ ذَز ضا زض ایي نٌؼت پیسا ًوَزُ ٍ ثب ضقس ضٍظ افعًٍی زض حبلت پیكطفت ٍ تَؾؼِ هی ثبقس
هی گطزز کِ نٌبیغ هرتلف غصایی زض کٌبض توبم فؼبلیتْبی تَلیسی ذَز ثركی اظ ؾطهبیِ ٍ ٍقت ذَز ضا ثطای تحقیق زض افعایف ٍ ثْجَز کیفیت ثؿتِ ثٌسی
.هحهَالت ذَز ثب اؾتفبزُ اظ تکٌَلَغی ّبی هسضى نطف کٌٌس ٍ ثِ ایي تطتیت ًقف ذَز ضا زض حفظ هٌبثغ هلی ثطای ًؿل آیٌسگبى ایفبء ًوبیٌس
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