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دوره جدیــدی در زمینه ایمنی مواد غذایــی و تضمین کیفیت غذا در حال
ظهور اســت .روشهای کنونی کنترل میکروبی بــرای اطمینان از ایمنی غذا و
کاهش فســاد میکروبی هر کدام از جنبهای بهخصوص ،ناکارآمد هســتند که
میتوان این نقایــص را با بهرهگیری از فناوری نانو بهبود بخشــید .حوزههای
کاربردی فناوری نانو در بخشهای کشــاورزی و صنعت غذا به سرعت در حال
گسترش هستند .از رویکردها و دستاوردهای مبتنی بر فناوری نانو در این زمینه
میتوان به ضد میکروبی نمودن ســطوح در تماس مســتقیم با مواد غذایی،
بستهبندی فعال مبتنی بر نانوحســگرها برای تشخیص آالیندهها و روشهای
آهسته رهایش بیوسیدال نام برد که در حال حاضر در بازار و یا در مرحله توسعه
برای ورود به بازار بوده که پتانسیل باالیی برای موفقیت در صنعت غذا را دارند.
با این وجود ،نگرانیهایی در مورد خطرات بالقوه اســتفاده از نانومواد مهندسی
شده ( )ENMsبرای سالمت انســان و محیطزیست وجود دارد ،بنابراین قبل از
ورود هرکدام از این محصوالت که بر پایه فناوری نانو تولید میشوند ،نیاز است
که ارزیابیهای دقیقی انجام شده تا رضایت و اعتماد جامعه هدف جلب گردد.
کلمات کلیدی :فناوری نانو ،نانومواد مهندسیشــده ( ،)ENMsصنایع غذایی،
بهبود کیفیت و امنیت غذایی
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 1مقدمه

موادغذایی در وهله اول باید سالم و مطمئن بوده و دارای
مواد مغذی باشد .آمار بینالمللی بیماریهای ناشی از غذا
به حد هشداردهندهای رســیده و در حدود  600میلیون
بیماری و  420هزار مرگ در ســال گزارش شده است .با
توجه به افزایش آمار مســمومیت و بیماریهای ناشی از
غذا و افزایش فســاد مواد غذایی ،میــزان دورریز و اتالف
فرآوردههــای غذایی  30تا  50درصــد در ایاالت متحده
آمریکا تخمین زده میشود.
تولید مواد غذایی با چالشهای بیسابقهای مانند زنجیره
تولید بینالمللی مواد غذایی ،تغییرات در شیوههای مدرن
تولید غذا ،افزایش جمعیت ،تغییرات آب و هوایی ،کمبود
آب ،تمایل رو به رشــد جهت مصرف غذای سالمتر حاوی
حداقل مواد نگهدارنده و مواد شــیمیایی و افزایش تقاضا
برای محصوالت ارگانیک مواجه است.
در ایــن زمینه کــه دارای پیچیدگیهای فراوان اســت،
ایمنی و کیفیت غذا باید مــوازی با افزایش تقاضای مواد

غذایی مورد توجــه قرار گیــرد .عالوهبر این،
تولید فرآوردههای غذایی در فضای بینالمللی
نیز بــا چالشهایی مانند اختالف و تفاوت بین
کشــورها و قارهها از نظر سازمانی ،زیرساخت،
الزامات قانونی ،سازوکارهای کنترل ،نگهداری
و حفاظت از مواد غذایی مواجه اســت .نســل
جدیدی از روشهای بهبود ایمنی و کیفیت غذا
به ویژه روشهای کنترل میکروبی فرآوردههای
غذایــی ،جهــت رفــع نارســاییهای فعلی و
دســتیابی به ســطوح جدید ایمنی ،پایداری و
رشد اقتصادی جز اولویتهای صنعت غذا قرار
داده شــده است .در مقاله حاضر به کاربردهای
فنــاوری نانو در صنعت غــذا و علیالخصوص
دســتاوردهای حاصل از این فناوری در زمینه
کنترل کیفــی میکروبیولــوژی صنعت غذا و
تضمین کیفیت غذا پرداخته میشود .همچنین
دستاوردها و فناوریهای مبتنی بر فناوری نانو
در زمینه صنعت غذا که در بازار موجود است و
یا در مرحله تحقیق و توســعه هستند نیز بیان
خواهند شد.
 ۲رویکردهای کنونی ایمنی مواد غذایی
کنترل کیفیــت و ایمنی مواد غذایی با رویکرد
پیشگیرانــه از مزرعه تا ســفره مصرفکننده
صورت میپذیرد .ســناریوی ایدهآل بر اساس
به حداقل رساندن ریسک آلودگی مواد غذایی
بــدون صدمه زدن بــه خــواص ارگانولپتیک
و کیفیت غذا تعریف شــده اســت .روشهای
شــیمیایی و فیزیکی متنوعی بــرای حذف و
کاهش خطر آلودگی میکروبــی در غذا وجود
دارند .روشهــای فیزیکی شــامل روشهای
حرارتی (گرما ،انجماد ،ذخیرهسازی یخچال)،
پرتوتابــی با اشــعه (مــاوراء بنفــش و گاما)،
فیلتراســیون ،خشککردن اســت .روشهای
شــیمیایی مانند بهکارگیری ترکیبات بر پایه
کلر ،ازن ،پراکســید هیدروژن هستند .شایان
ذکر اســت که معمــوال فناوریهــای کنترل
میکروبی بر پایه اســتفاده از مواد شــیمیایی،
پرتوتابــی و رویکردهای حرارتی ،همگی دارای
نقایص قابلتوجهی همچون )I :تضعیف کیفیت
و بافــت ماده غذایــی  )iiاثــرات قابلتوجه بر
محیطزیست  )iiiعواقب جدی بر روی سالمت
کارکنان واحد تولیدی  )ivهزینه باالی استفاده
از انرژی هستند .عالوهبر تمام موارد ذکر شده،
اســتفاده از این روشها با اصول اولیه و فلسفه
تولید محصــوالت ارگانیک و همچنین الزامات
قانونی آن در تناقض است.
افزایش تمایــل مصرفکنندگان به محصوالت
»ســبز« و عــاری از هرگونه مواد شــیمیایی،
باعــث ایجاد الزام بــر تولیدکنندگان و صنعت
غذا جهت بهکارگیــری و جایگزینی روشهای
نویــن کارآمدتــر ،پایدارتــر و روشهای ضد
میکروبسازی کارآمدتر و ارزان برای مقابله با
اتالف و دورریز مواد غذایی شده است .فناوری

جدول شماره  .1جمعبندی روشهای اصلی مبتنی بر فناوری نانو جهت بهبود کیفیت و ایمنی غذا
روش ضد میکروبی

کاربردها

مزایا

محدودیتها

فوتوکاتالیز

سطوح آمادهسازی
مواد غذایی

ارزان ،با دوام ،قابلیت
یکپارچهسازی آسان با
انواع پلیمر

نیاز به UV

نقره

وسایل آشپزخانه،
وسایل آشپزی ،تخته
برش ،تجهیزات ،تسمه
نقاله

بسیار موثرقابلیت
یکپارچهسازی آسان با
انواع سطوح و تجهیزات

گرانقیمت ،بالقوه
سمی

سطوح ضد لک

-

جلوگیری از تشکیل
بیوفیلمها

شکننده ،تجاریسازی
مشکل

امولسیونهای
عصارههای طبیعی

پوششهای مواد
غذایی ،هدف به طور
کلی ضد میکروبی
نمودن

عصارههای طبیعی،
شیمی سبز

راندمان پایین ،بوی
قوی ،طول عمر کوتاه

بستهبندی مواد غذایی

محیطهای بستهبندی
ضد میکروبی قویتر،
جلوگیری از تبادل
اکسیژن

ارزان ،سبکوزن،
قابل تجزیه زیستی

قابلیت تجاریسازی
در مراحل اولیه،
ریسک بالقوه آلودگی
مواد غذایی با ENMs

حسگرها

بررسی سریع کیفیت
غذا از لحاظ سموم و
پاتوژنها

EWNS

قابلیت استفاده از
 EWNSدر مزرعه

نانو چشــمانداز امیدوارکننــدهای برای بهبود
ایمنی و کیفیت مواد غذایی ترسیم میکند.
 3رویکردهای نوین فناوری نانو در زنجیرهی
صنایع غذایی

از معمولتریــن کاربردهــای فنــاوری نانو در
صنایــع غذایی میتــوان به مواد شــیمیایی
نانوکپسوله شــده (مانند آفتکشها ،کودها)،
مکملهای غذایی یا افزودنیها (نانومحلولها)،
مواد ضدمیکروبی ،بیوســیدها بستهبندیهای
فعال و بستهبندیهای هوشمند اشاره نمود.

سریعتر از دیگر
روشهای موجود برای عدم کاربرد در مراحل
اولیه ،استفاده از مواد
تشخیص پاتوژنها و
باقیمانده آفتکشها در با اثرات سمی بالقوه
محصوالت غذایی
بر اساس آب ،بهبود
ایمنی و کیفیت غذا

نیاز به معرفی و
تجاریسازی

در فهرستی که اخیرا بهوسیلهی  EFSAمنتشر
شــده اســت ،حضور  276نوع کاربرد فناوری
نانــو در کشــاورزی ،مواد غذایی یــا خوراک،
وجود دارد کــه یا در بازار موجود هســتند و
یا با رویکرد در حال توســعه تأیید شــدهاند.
بهخصــوص در رابطه با ایمنی مــواد غذایی از
لحاظ میکروبیولوژیکــی و کیفیت ،برنامههای
کاربردی با بهرهگیــری از قابلیتهای فناوری
نانــو به عنــوان راهحلهــای امیدوارکنندهی
جایگزین ،در حال ظهور هســتند .از جمله این
کاربردها میتــوان به فناوری ضد میکروبی که
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شامل سطوح در تماس مستقیم با مواد غذایی
و پوششدهی انواع سطح با استفاده از نانوذرات
مهندسیشــده ،مانند نقره و اکسید روی اشاره
نمود .ازجمله دیگر کاربردها میتوان به سطح
ضــد عفونیکننده بــا اســتفاده از نانوذرات با
توانایی فوتوکاتالیست مانند تیتانیا ،حسگرهای
فعال مبتنی بر فناوری نانو با توانایی ســنجش
ســریع پاتوژنهــا و همچنیــن بســتهبندی
مــواد غذایی »فعــال یا هوشــمند« با خواص
بهبودیافته و زیستتخریبپذیر جهت حفاظت
از مواد غذایی نام بــرد .جدول ( )1خالصهای
از روشهای بهینهســازی شــده با استفاده از
فنــاوری نانو جهت بهبود ایمنی و کیفیت مواد
غذایی را نشان میدهد.
 4سطوح ضدمیکروبی و فناوری نانو
ســطوح و پوششهای ضد باکتری مواد غذایی
که بــا فناوری نانو توانمند شــدهاند ،در حفظ
سالمت و بهداشت مواد غذایی در طول زنجیره
تولید و ذخیرهســازی نقش موثری داشته که
میتوانند باعث غیرفعالســازی و پیشگیری از
ایجاد آلودگی میکروبی شــده و در جلوگیری
از تشــکیل بیوفیلم نقش شایانتوجهی داشته
باشــند .این نوع ســطوح ضدمیکروبی قابلیت
اســتفاده در فرآیند تهیه و فرآوری مواد غذایی
ماننــد تجهیزات آشــپزخانه و پختوپز ،تخته
بــرش ،نوار نقالــه و غیره را دارنــد .همچنین
ســطوح ضد میکروبی که در آنها از نانوذرات
فلزی و یا نانوذرات اکســید فلــزی مانند نقره
و نانوذرات فوتوکاتالیســتی (ماننــد تیتانیا و
اکســیدروی) بهره گرفته شــده اســت دارای
توپوگرافی نانومقیاس بوده که قابلیت ضد لک
را هم به سطح اضافه میکند.
فلز نقــره در مقیــاس نانو به عنــوان یکی از
رایجترین فلــزات دارای خاصیت ضد میکروبی
شــناخته شــده اســت .نانوذرات نقره که در
پوششهای زیســتتخریبپذیر تعبیه شدهاند،
میتوانند بــرای کاربردهای غیر فعالســازی
باکتریها و ایجاد خاصیت ضدلک مورد استفاده
قرار بگیرند .نانوذرات نقره قابلیت همگنشدن
در پــودر آگار ،موز و ژالتین را دارا هســتند و
همچنین با اکســید گرافن ترکیب شــده و در
نتیجه سطحهایی را بهوجود میآورند که تقریبا
تا صددرصــد از اتصال باکتریهــا ممانعت به
عمل میآورند .نانوذرات نقره بر روی ســطوح
رایجی مانند شیشــه با بهرهگیری از گروههای
آمینو لنگر انداخته و تشــکیل بیوفیلم را مهار
میکنند.
عالوهبــر ایــن ،ســطوح ضــد میکروبــی
فوتوکاتالیستی بر اســاس TiO2 ،ZnO ،CeO2
دارای کاربرد گســتردهای بوده و اســتفاده از
آنها بســیار رایج اســت .فوتوکاتالیزها جهت
بروز خاصیت فوتوکاتالیســتی نیــاز به نور (به
طور معمول  UVدر  350نانومتر) و یک سطح
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مناســب برای ایجاد جفت گونههای اکسیژن
واکنشی ( )ROSدارند که این جفت گونههای
حاصل از اکسیداســیون باعث آسیب رساندن
به مــواد آلــی ،از جمله باکتریها میشــود.
اســتفاده از نور  UVمحدودیتــی عمده برای
سطوح فوتوکاتالیستی محسوب میشود ،اما در
ســالهای اخیر نانوذرات فوتوکاتالیست که در
نور مرئی از خود خاصیت فوتوکاتالیستی نشان
میدهند توســعه یافتهانــد .روشهای معمول
برای ایجــاد خاصیت فوتوکاتالیســتی در نور
مرئی عبارتند از بکارگیری رنگهای حســاس
و دوپینگ بــا عناصری ماننــد یونهای .Cu+
این نوع مواد اخیرا با موفقیت در ماتریسهای
پلیمری برای ایجاد فیلم فوتوکاتالیســتی درج
شدهاند.
در سالهای اخیر انواع عصارههای ضدمیکروبی
طبیعــی به عنــوان یک جایگزین ســبز برای
مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته است.
بعنوان مثال ســینامالدئید نانوکپسولهشده بر
روی ســطوح شیشــهای ،اثرات ضد میکروبی
قابلتوجهــی در برابر  E.coliنشــان میدهد.
همچنین نتایج مشابهی در مورد نانوامولسیون
دیگــر روغنهــای گیاهی که بر روی شیشــه
تثبیت شده بود ،گزارش شده است ،همینطور
ش
از نانوامولســیون روغن ماندارین در پوشــ 
خوراکی کیتــوزان برای لوبیا ســبز جهت به
تعویق انداختن فســاد آن مورد اســتفاده قرار
گرفته اســت فیلمهای کامپوزیتــی خوراکی
ضــد میکروبی بــا پودرهای پکتیــن  /پاپایا /
سینامالدئید نانو امولســیونها برای غیر فعال
کردن باکتریهــای مرتبط با غذا مانند E.coli
 L.monocytogenesو  S.entericaنیــز گزارش
شده است.
بسیاری از باکتریها از جمله پاتوژنها توانایی
اتصال و تولید بیوفیلم میکروبی در محیطهای
متنوعی مانند فضاهای صنعتی و بیمارســتانی
را دارنــد .ایــن بیوفیلمها به اکثــر روشهای
ضدعفونی مقاومت دارند و منبع اصلی آلودگی
در صنعت غذا و محیطهای بیمارستانی هستند
و تشــکیل این بیوفیلمها با پیامدهای ناگوار و
غیرقابل جبرانی همراه اســت .روش نوظهوری
کــه جهت پیشــگیری از تشــکیل بیوفیلمها
مورد اســتفاده قرار میگیرد ،ایجاد سطوحی با
توپوگرافی نانومقیاس است که باعث تغییر در
مورفولوژی ســطح ،انرژی آزاد ،بار الکتریکی و
ترکیب سطح میشــود .اکثر این نانوساختارها
با اســتفاده از تکنیک نانولیتوگرافی و معموال
بر روی سطوح ســیلیکونی ایجاد میشوند .از
مواد ضدعفونیکننده رایج جهت ایجاد خاصیت
ضدلک بر روی سطوح میتوان به نانولولههای
کربنی ،سیلیکا مزوپور و نانوپور و آلومینا اشاره
نمود .همچنین اخیرا گزارشها علمی حاکی از
کاربرد پروتئینها به منظور ایجاد خاصیت ضد
لک بر روی سطح منتشــر شده است .فنگ و

همکاران سطوح آنودایزینگ اکسید آلومینیوم
را جهت کاهش جذب میکروبی و ایجاد بیوفیلم
مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده و نتایج
امیدوارکنندهای را گزارش نمودهاند .یافتههای
آنها راه را برای طراحی ،راهاندازی و ســاخت
ســطوح آنودایز نانوپــوروس و همچنین دیگر
ســطوح ضد لک مقرونبهصرفــه برای صنایع
غذایی هموار میکند .محدودیت اصلی این نوع
سطوح هزینه باال و ماهیت شکننده آنها است.
 5بستهبندی غذا
فناوری نانو با بهبود خواص مکانیکی و حرارتی،
امکان تولید بســتهبندی فعال و هوشــمند را
برای اطمینــان از حفاظت بهتر از مواد غذایی
امکانپذیر نموده اســت .ادغــام نانوذرات رس
در بیوپلیمرهــا باعث بهبود خــواص مکانیکی
میشــود .بیوپلیمرهای حــاوی نانوذرات رس
زیســتتخریبپذیر بــوده و با محیطزیســت
ســازگار هســتند به همین دلیل بــه عنوان
جایگزینی مناســب بــرای بســتهبندی مواد
غذایی مطرح میشوند .عالوهبر تقویت خواص
مکانیکی ،این نوع بستهبندیها میتوانند نقش
کنترلکنندگی در تبادالت گازی را داشــته و
با محدود کردن نفوذ اکســیژن و جلوگیری از
نشــت دی اکســیدکربن ،باعث افزایش طول
مدت ماندگاری محصول شوند.
نانوامولســیونها امــکان ادغــام مولکولهای
مختلــف زیســتفعال و نانــوذرات را بــرای
جلوگیری از اکسیداسیون و تجزیه مواد غذایی
فراهــم آوردهاند ROS .باعــث کاهش کیفیت
غذا میشــود و میتوان با استفاده از نانوذرات
سلنیوم و ســلولز در بســتهبندی مواد غذایی
 ROSرا مهار نمود .نانوامولســیونهای فنولی
هم توانایی حفاظــت در برابر تخریب و تجزیه
بعضــی موادغذایی به ویژه در مــورد غذاهای
چرب را دارا هســتند .دیگر روغنهای طبیعی
هم ،پتانسیل آمیخته شدن با نانوفیبرها جهت
افزایش طول عمر و حفــظ تازگی محصوالت
غذایی را دارند.
از جمله دیگر نانوذرات جدیدی که در صنعت
بســتهبندی مورد توجه بسیار قرار گرفته است
نانــوذرات کربوهیدراتی اســت .نانوفیلترهای
ســاخته شــده از این نانوذرات به عنوان یک
فاز تقویتکننــده در نانوکامپوزیتها گنجانده
شده اســت .همچنین ،نانوذرات کربوهیدراتی
بــه عنــوان یــک مــاده پایــه در پلیمرهای
فوتوکاتالیستی مورد استفاده قرار میگیرد.
 6نانوحسگرها
تشخیص عوامل بیماریزا و ارگانیسمهای عامل
فســاد در مواد غذایی با اســتفاده از روشهای
سنتی کشــت باکتری ،روشهای ایمونولوژیک
و یا روشهای مولکولی از چند ســاعت تا چند
روز بهطول میانجامد .در سالهای اخیر تلفیق

فنــاوری نانو با انواع تکنیکهای بیوحســگری
باعث ظهور فناوری با نام نانوبیوحســگر شده
است که پاسخ بسیار سریع همراه با حساسیت
باال را نســبت به آنالیت از خود نشان میدهد.
اخیرا ً در زمینه نانوبیوحسگرها ،نانومواد کربنی
و بهخصوص نانولولههای کربنی ( ،)CNTsنقاط
کوانتومــی ،گرافن و فولرین بــه دلیل خواص
جالب و منحصربهفرد ،مورد توجه بســیار قرار
گرفتهاند .گرافن به طور گســترده در ســاخت
حسگرهای مورد استفاده در صنعت غذا بهکار
گرفته شده است.
 7نانوساختارهای مهندسیشده بر پایه آب
بــه تازگی ،فنــاوری ضد میکروبــی جدیدی
مبتنی بر فنــاوری نانو برای اســتفاده در هوا
و انواع ســطوح مطرح شده اســت .این روش،
نانوســاختارهای مهندسیشــده بــر پایه آب
( )EWNS۱نامگــذاری شــده کــه از آب با دو
فرآیند مختلف الکترواســپری و یونیزاســیون
بهره میگیرد.
سامانه  EWNSدارای مجموعه منحصربهفردی
از خواص فیزیکی و شیمیایی است .از جمله این
خواص میتوان به بار الکتریکی بسیار باال ،دارا
بودن گونههای اکســیژن واکنشپذیر (،)ROS
بســیار متحرک بــودن ،پایدار مانــدن در هوا
برای چند ساعت ،برهمکنش و غیرفعالسازی
میکروارگانیســمهای هوا با اســتفاده از ROS
اشاره نمود.
بار الکتریکی بســیار باالی این ســامانه امکان
انتقــال هدفمند آن را با کارآیــی باال بر روی
ســطوح مورد نظر میسر میســازد .این روش
بــا بکارگیری خاصیت ضــد میکروبی ()ROS
و غیرفعالســازی میکروارگانیسمها به میزان
( 99/99%کاهــش) بــدون تأثیر بــر کیفیت
حســی مواد غذایی و یا باقی گذاشــتن ماده
شــیمیایی خاص در غــذا به عنــوان فناوری
ایــدهآل ضدمیکروبی محســوب میشــود .به
عالوه این فناوری مصرف انرژی بســیار پایینی
دارد .همچنیــن به علت عدم اســتفاده از مواد
شیمیایی مطالعات سمشناسی اثرات بهداشتی
و مضر برای ســامتی را در صورت استنشــاق
نشان ندادهاند.
 8پیامدهای کاربرد نانومواد
گسترش ســریع کاربرد فناوری نانو در صنعت
غذا باعث افزایــش نگرانیها در مــورد اثرات
جانبی نانومــواد مهندسیشــده ( )ENMsبر
ســامت انســان و محیطزیست شــده است.
نانوذرات خواص بسیار متفاوتی نسبت به ماده
مشــابه در مقیاس میکرو دارنــد .در نانوذرات
نسبت ســطح به حجم و نسبت سطح به جرم
بسیار باال هســتند و در نتیجه واکنشپذیری
سطحی بســیار باالیی دارند و به همین دلیل
میتوانند به آســانی از موانــع بیولوژیک عبور

کرده و باعث ایجاد پاسخهای بیولوژیک شوند
و بر روی سالمتی تأثیر بگذارند .در هر صورت
ماننــد دیگر مواد شــیمیایی همــه نانوذرات
مهندسیشــده ذاتــا خطرناک یا ذاتــا ایمن
نیستند.
شواهد سمشناسی نشان میدهد که پیامدهای
بالقوۀ مصــرف نانوذرات مهندسیشــده رو به
افزایش اســت .تخمین زده میشــود که یک
فرد در کشورهای توسعه یافته ،روزانه بیش از
 10تریلیون نانوذره دریافت میکند .نیاز مبرم
به درک رابطه بیــن خصوصیات ذاتی منحصر
بهفرد نانوذرات مهندسیشــده  ENMو خواص
فیزیکی و شیمیایی آنها وجود دارد .همچنین
نیاز اســت که برهمکنش بیــن  ENMو GIT
و سرنوشــت گوارشی و ســمیت بالقوه آنها و
همچنیــن خــواص فیزیکوشــیمیایی آنها و
تغییرات بیولوژیکی و تأثیرات رهایش این نوع
نانوذرات در محیطزیست به دقت مورد بررسی
و مطالعه قرار بگیرد.
 9چارچوب نظارتی نانومواد در صنعت غذا
در اتحادیــه اروپــا و ســوئیس ،بــرای ورود
محصوالت صنایع غذایی حــاوی نانوذرات نیاز
به اخذ مجوز اســت .در اتحادیه اروپا ،مقررات
خاص و جامعــی در مورد صنعــت غذا وجود
دارد و همچنیــن مقــررات موجــود از قبیل
دســتورالعملهای مواد غذایــی ()EU 257/87
بــه صورت مداوم تحت بازنگری و بروزرســانی
قــرار دارند .هــدف از این نظارتهــا و قوانین
تضمین امنیت غذایی و ســامت مصرفکننده
و عدم تأثیر سوء بر محیطزیست است .در سایر
نقاط جهان ماننــد ایاالت متحده آمریکا ،کانادا
و آسیا ،آییننامههای مربوط به نانومواد بخشی
از یک ســند قانونی نیســت ،بلکه آن را به فرم
رهنمودهایی برای صنعت غذا در نظر میگیرند.
به عالوه جهت اخــذ مجوزهای قبل از ورود به
بازار در اروپا تســتهای تأییدیه اندازه نانوذرات
نیز بسیار مهم هستند.
پارامتــر کلیدی کــه در چارچــوب قانونی نیز
تأثیرگذار است درک مصرفکنندگان از »فناوری
نانو در غذا« اســت .مطالعات اخیر نشــان داده
است که اگرچه مردم از بهکارگیری نانومواد در
مواد غذایی برای بهبود ایمنی و یا تقویت تغذیه

رضایت چندانی ندارند اما در مقایسه با GMOs

(محصوالت غذایی مهندسیژنتیکشده) واکنش
منفی کمتری نشان دادهاند.
 10نتیجهگیری
استنادســازی و تهیه لیســت جامــع و کامل
نانومــواد ( )ENMsمورد اســتفاده در صنعت
غــذا ،باعث بهبود مدیریــت برنامههای کاربرد
فنــاوری نانــو در ایــن صنعت میشــود .این
برنامههای کاربــردی برنامههای مختلفی مانند
افزایــش ایمنی مواد غذایی ،کیفیت ،عمر مفید
و افزایش اثرات تغذیهای هســتند .ســطوح و
پوشــشهای ضد میکروبی با پتانسیل غیرفعال
کردن میکروارگانیسمها و جلوگیری از تشکیل
بیوفیلــم ،بســتهبندی مواد غذایــی با خواص
بهبود یافته بــرای حفاظت بهتر از مواد غذایی،
نانوحسگرها برای تشــخیص سریع پاتوژن و یا
تشخیص آالیندهها و روشهای ضدعفونی سطح
بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند بکارگیری
 EWNSاز مهمترین دســتاوردهای فناوری نانو
در صنعت غذا محسوب میشوند.
خطــرات احتمالــی نانومواد مهندسیشــده
( )ENMsبرای انسان ،حیوانات و محیطزیست
باید به طور موازی با توســعه نانومواد جدید و
رویکردهــای نوین و پویای فنــاوری نانو مورد
توجه و بررسی کامل قرار بگیرد .جهت حصول
ایــن نتیجه روشهای ارزیابی خطرات احتمالی
بــرای نانوتوکســیکولوژی باید فورا توســعه و
اعتبارسنجی شوند .همچنین روشهای تحلیلی
و آنالیــزی برایشناســایی و مشــخص کردن
نانومواد مهندسیشده ( )ENMsدر ماتریسها
و پلیمرهای با ساختار پیچیده باید توسعه یابد.
به عالوه نمیتوان از روی قرائن و شواهد ،تأثیر
نانومواد مهندسیشــده ( )ENMsبا اندازههای
بزرگتر را پیشبینی نموده و تعمیم داد و باید
به صورت جداگانه تســتهای دقیق ســنجش
آنها انجام شود.
عالوهبر این ،باید توافقنامــهای جهت تعاریف
و چارچوبهای قانونی نانومواد مهندسیشــده
( )ENMsدر ابعاد بینالمللی صنعت غذا وجود
داشته باشــد .پیادهســازی موفق این فناوری
افقهای روشــنی را ترسیم میکند که منتج به
بهبود اقتصاد جهانی صنعت غذا میشود.
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1. Engineered water nanostructures
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