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چكيده
فناوريهاي جدید بستهبندي موادغاایی در پاسخ به تقاضاي مصرفکنندگا یا روند توليدات صنعتی به سمت
محصوالت غاایی با نی دارههاي کمتر ،تانه ،خوشمزه و مناسب با ماندگاري طوالنی و کي يت کنترل شده در حال
توسعه هستند .به والوه ،تغييرات در شيوههاي خردهفروشی (ج انی شد بانار منجر به تونیع طوالنیتر مواد غاایی) ،یا
شيوه نندگی مصرفکنندگا (صرف نما کمتر براي خرید مواد غاایی تانه در بانار و پخت و پز) ،چالشهاي اساسی
موجود در صنعت بستهبندي موادغاایی بوده و به ونوا نيروهاي محرکه در توسعه م اهيم بستهبندي جدید و ب بود یافته
هستند که ضمن ح ظ ماندگاري ،بر ایمنی و کي يت مواد غاایی نظارت انجا مینمایند .بستهبندي سنتی موادغاایی براي
ح اظت مکانيکی موادغاایی غيرجامد و محافظت ان غاا در برابر تأثير ووامل بيرونی مانند ميکروارگانيسمها ،اکسيژ ،
بیبو شد  ،نور و غيره ومل میکند و به این روش ،راحتی در است اده ان مواد غاایی و ح ظ کي يت مواد غاایی براي
یک دوره نمانی طوالنی را تضمين مینماید .هدف اصلی ایمنی مواد سنتی در تماس با غااها این است که تا حد ممکن
بیاثر باشد ،یعنی حداقل برهمکنش بين مادهغاایی و بستهبندي وجود داشته باشد .در دهههاي گاشته یکی ان
ابتکاريترین تحوالت در نمينه بستهبندي موادغاایی ،بستهبندي فعال میباشد که براساس برهمکنش ومدي و حساب
شده با غاا یا محيط موادغاایی است .هدف ان "بستهبندي فعال" افزایش ومر نی داري موادغاایی و ح ظ یا حتی ب بود
کي يت آ است.

واژه هاي كليدي
ماندگاري ،خردهفروشی ،بستهبندي

 -1مقدمه

فعال4

بستهبندي فعال یک م و ابتکاري است که میتواند به
ونوا

نووی ان بستهبندي که شرایط را براي افزایش

ماندگاري ،ب بود ایمنی یا خواص حسی ضمن ح ظ
 -1دانشجوي دکتري تخصصیی فنیاوري موادغیاایی ،گیروه ولیو و

کي يت مواد غاایی تغيير دهد ،تعریف میشود [ .]1یک

صیینایع غییاایی ،دانشییکده کشییاورني ،دانشیییاه صیینعتی اصیی ا ،

تعریف مت اوت ان بستهبندي فعال ،اینگونه بيا میشود:

اص ا (.)sawnadodange@gmail.com

سيستمی که در آ محصول ،بستهبندي و محيط به روشی

 -2استادیار گروه ولو و صنایع غاایی ،دانشکده کشیاورني و منیابع

مثبت ج ت افزایش ماندگاري یا دستيابی به برخی ان

طبيعی ،دانشیاه اروميه ،اروميه
(* نویسنده مسئول)St_sa.amiri@urmia.ac.ir :

خصوصيات که با روشی دییر امکا پایر نيست ،با

 -3دانشجوي دکتري تخصصی فيزیولوژي و اصالح درختا ميوه،

یکدییر واکنش میدهند [ .]2بستهبندي فعال نباید با

گروه ولو باغبانی ،دانشكده كشاورني و منابع طبيعی ،دانشیاه

بستهبنديهاي هوشمند که قادر به نمایش شرایط غااي

محقق اردبيلی ،اردبيل ()laya_rezazad@yahoo.com

بستهبندي شده هستند و اطالواتی در رابطه با کي يت
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