
مقدمه1
موادغذایی در وهله اول باید سالم و مطمئن بوده و دارای 
مواد مغذی باشد. آمار بین المللی بیماری های ناشی از غذا 
به حد هشداردهنده ای رســیده و در حدود 600 میلیون 
بیماری و 420 هزار مرگ در ســال گزارش شده است. با 
توجه به افزایش آمار مســمومیت و بیماری های ناشی از 
غذا و افزایش فســاد مواد غذایی، میــزان دورریز و اتالف 
فرآورده هــای غذایی 30 تا 50 درصــد در ایاالت متحده 

آمریکا تخمین زده می شود. 
تولید مواد غذایی با چالش های بی سابقه ای مانند زنجیره 
تولید بین المللی مواد غذایی، تغییرات در شیوه های مدرن 
تولید غذا، افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی، کمبود 
آب، تمایل رو به رشــد جهت مصرف غذای سالم تر حاوی 
حداقل مواد نگهدارنده و مواد شــیمیایی و افزایش تقاضا 

برای محصوالت ارگانیک مواجه است. 
در ایــن زمینه کــه دارای پیچیدگی های فراوان اســت، 
ایمنی و کیفیت غذا باید مــوازی با افزایش تقاضای مواد 

 دوره جدیــدی در زمینه ایمنی مواد غذایــی و تضمین کیفیت غذا در حال 
ظهور اســت. روش های کنونی کنترل میکروبی بــرای اطمینان از ایمنی غذا و 
کاهش فســاد میکروبی هر کدام از جنبه ای به خصوص، ناکارآمد هســتند که 
می توان این نقایــص را با بهره گیری از فناوری نانو بهبود بخشــید. حوزه های 
کاربردی فناوری نانو در بخش های کشــاورزی و صنعت غذا به سرعت در حال 
گسترش هستند. از رویکردها و دستاوردهای مبتنی بر فناوری نانو در این زمینه 
می توان به ضد میکروبی نمودن ســطوح در تماس مســتقیم با مواد غذایی، 
بسته بندی فعال مبتنی بر نانوحســگرها برای تشخیص آالینده ها و روش های 
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، نگرانی هایی در مورد خطرات بالقوه اســتفاده از نانومواد مهندسی 
شده )ENMs( برای سالمت انســان و محیطزیست وجود دارد، بنابراین قبل از 
ورود هرکدام از این محصوالت که بر پایه فناوری نانو تولید می شوند، نیاز است 

که ارزیابی های دقیقی انجام شده تا رضایت و اعتماد جامعه هدف جلب گردد.
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غذایی مورد توجــه قرار گیــرد. عالوه بر این، 
تولید فرآورده های غذایی در فضای بین المللی 
نیز بــا چالش هایی مانند اختالف و تفاوت بین 
کشــورها و قاره ها از نظر سازمانی، زیرساخت، 
الزامات قانونی،  سازوکارهای کنترل، نگهداری 
و حفاظت از مواد غذایی مواجه اســت. نســل 
جدیدی از روش های بهبود ایمنی و کیفیت غذا 
به ویژه روش های کنترل میکروبی فرآورده های 
غذایــی، جهــت رفــع نارســایی های فعلی و 
دســتیابی به ســطوح جدید ایمنی، پایداری و 
رشد اقتصادی جز اولویت های صنعت غذا قرار 
داده شــده است. در مقاله حاضر به کاربردهای 
فنــاوری نانو در صنعت غــذا و علی الخصوص 
دســتاوردهای حاصل از این فناوری در زمینه 
کنترل کیفــی میکروبیولــوژی صنعت غذا و 
تضمین کیفیت غذا پرداخته می شود. همچنین 
دستاوردها و فناوری های 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.

رویکردهای کنونی ایمنی مواد غذایی2
کنترل کیفیــت و ایمنی مواد غذایی با رویکرد 
پیش گیرانــه از مزرعه تا ســفره مصرف کننده 
صورت می پذیرد. ســناریوی ایده آل بر اساس 
به حداقل رساندن ریسک آلودگی مواد غذایی 
بــدون صدمه زدن بــه خــواص ارگانولپتیک 
و کیفیت غذا تعریف شــده اســت. روش های 
شــیمیایی و فیزیکی متنوعی بــرای حذف و 
کاهش خطر آلودگی میکروبــی در غذا وجود 
فیزیکی شــامل روش های  دارند. روش هــای 
یخچال(،  ذخیره سازی  انجماد،  )گرما،  حرارتی 
پرتوتابــی با اشــعه )مــاوراء بنفــش و گاما(،  
فیلتراســیون، خشک کردن اســت. روش های 
شــیمیایی مانند به کارگیری ترکیبات بر پایه 
کلر، ازن، پراکســید هیدروژن هستند. شایان 
ذکر اســت که معمــوال فناوری هــای کنترل 
میکروبی بر پایه اســتفاده از مواد شــیمیایی، 
پرتوتابــی و رویکردهای حرارتی، همگی دارای 
نقایص قابل توجهی همچون: I( تضعیف کیفیت 
و بافــت ماده غذایــی ii( اثــرات قابل توجه بر 
محیط زیست iii( عواقب جدی بر روی سالمت 
کارکنان واحد تولیدی iv( هزینه باالی استفاده 
از انرژی هستند. عالوه بر تمام موارد ذکر شده، 
اســتفاده از این روش ها با اصول اولیه و فلسفه 
تولید محصــوالت ارگانیک و همچنین الزامات 

قانونی آن در تناقض است. 
افزایش تمایــل مصرف کنندگان به محصوالت 
«ســبز» و عــاری از هرگونه مواد شــیمیایی، 
باعــث ایجاد الزام بــر تولیدکنندگان و صنعت 
غذا جهت به کارگیــری و جایگزینی روش های 
نویــن کارآمدتــر، پایدارتــر و روش های ضد 
میکروب سازی کارآمدتر و ارزان برای مقابله با 
اتالف و دورریز مواد غذایی شده است. فناوری 

نانو چشــم انداز امیدوار کننــده ای برای بهبود 
ایمنی و کیفیت مواد غذایی ترسیم می کند.

رویکردهای نوین فناوری نانو در زنجیره ی3
صنایع غذایی

از معمول تریــن کاربردهــای فنــاوری نانو در 
صنایــع غذایی می تــوان به مواد شــیمیایی 
نانوکپسوله شــده )مانند آفت کش ها، کودها(،  
مکمل های غذایی یا افزودنی ها )نانومحلول ها(، 
مواد ضدمیکروبی،  بیوســیدها بسته بندی های 

فعال و بسته بندی های هوشمند اشاره نمود.

در فهرستی که اخیرا به وسیله ی EFSA منتشر 
شــده اســ ت، حضور 2۷6 نوع 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 شــده اند. 
به خصــوص در رابطه با ایمنی مــواد غذایی از 
لحاظ میکروبیولوژیکــی و کیفیت، برنامه های 
کاربردی با بهره گیــری از قابلیت های فناوری 
نانــو به عنــوان راه حل هــای امیدوارکننده ی 
جایگزین، در حال ظهور هســتند. از جمله این 
کاربردها می تــوان به فناوری ضد میکروبی که 

محدودیت هامزایاکاربردهاروش ضد میکروبی

سطوح آماده سازی فوتوکاتالیز
مواد غذایی

ارزان، با دوام، قابلیت 
یکپارچه سازی آسان با 

انواع پلیمر
UV نیاز به

نقره

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

نقاله

بسیار موثرقابلیت 
یکپارچه سازی آسان با 
انواع سطوح و تجهیزات

گران قیمت، بالقوه 
سمی

جلوگیری از تشکیل -سطوح ضد لک
بیوفیلم ها

شکننده، تجاری سازی 
مشکل

امولسیون های 
عصاره های طبیعی 

پوشش های مواد 
غذایی، هدف به طور 
کلی ضد میکروبی 

نمودن

عصاره های طبیعی، 
شیمی سبز

راندمان پایین، بوی 
قوی، طول عمر کوتاه

بسته بندی مواد غذایی

محیط های بسته بندی 
ضد میکروبی قوی تر، 
جلوگیری از تبادل 

اکسیژن

ارزان، سبک وزن، 
قابل تجزیه زیستی

قابلیت تجاری سازی 
در مراحل اولیه، 

ریسک بالقوه آلودگی 
ENMs مواد غذایی با

حسگرها
بررسی سریع کیفیت 
غذا از لحاظ سموم و 

پاتوژن ها

سریع تر از دیگر 
روش های موجود برای 
تشخیص پاتوژن ها و 

باقی مانده آفت کش ها در 
محصوالت غذایی

عدم کاربرد در مراحل 
اولیه، استفاده از مواد
با اثرات سمی بالقوه

EWNS قابلیت استفاده از
EWNS در مزرعه

بر اساس آب، بهبود
ایمنی و کیفیت غذا

نیاز به معرفی و 
تجاری سازی

جدول شماره 1. جمع بندی روش های اصلی مبتنی بر فناوری نانو جهت بهبود کیفیت و ایمنی غذا
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شامل سطوح در تماس مستقیم با مواد غذایی 
و پوشش دهی انواع سطح با استفاده از نانوذرات 
مهندسی شــده، مانند نقره و اکسید روی اشاره 
نمود. ازجمله دیگر کاربردها می توان به سطح 
ضــد عفونی کننده بــا اســتفاده از نانوذرات با 
توانایی فوتوکاتالیست مانند تیتانیا، حسگرهای 
فعال مبتنی بر فناوری نانو با توانایی ســنجش 
ســریع پاتوژن هــا و همچنیــن بســته بندی 
مــواد غذایی «فعــال یا هوشــمند» با خواص 
بهبودیافته و زیست تخریب پذیر جهت حفاظت 
از مواد غذایی نام بــرد. جدول )1( خالصه ای 
از روش های بهینه ســازی شــده با استفاده از 
فنــاوری نانو جهت بهبود ایمنی و کیفیت مواد 

غذایی را نشان می دهد. 

سطوح ضدمیکروبی و فناوری نانو4
ســطوح و پوشش های ضد باکتری مواد غذایی 
که بــا فناوری نانو توانمند شــده اند، در حفظ 
سالمت و بهداشت مواد غذایی در طول زنجیره 
تولید و ذخیره ســازی نقش موثری داشته که 
می توانند باعث غیرفعال ســازی و پیشگیری از 
ایجاد آلودگی میکروبی شــده و در جلوگیری 
از تشــکیل بیوفیلم نقش شایان توجهی داشته 
باشــند. این نوع ســطوح ضدمیکروبی قابلیت 
اســتفاده در فرآیند تهیه و فرآوری مواد غذایی 
ماننــد تجهیزات آشــپزخانه و پخت و پز، تخته 
بــرش، نوار نقالــه و غیره را دارنــد. همچنین 
ســطوح ضد میکروبی که در آن ها 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 می کند. 
فلز نقــره در مقیــاس نانو به عنــوان یکی از 
رایج ترین فلــزات دارای خاصیت ضد میکروبی 
شــناخته شــده اســت. نانوذرات نقره که در 
پوشش های زیســت تخریب پذیر تعبیه شده اند، 
می توانند بــرای کاربردهای غیر فعال ســازی 
باکتری ها و ایجاد خاصیت ضدلک مورد استفاده 
قرار بگیرند. نانوذرات نقره قابلیت همگن شدن 
در پــودر آگار، موز و ژالتین را دارا هســتند و 
همچنین با اکســید گرافن ترکیب شــده و در 
نتیجه سطح هایی را به وجود می آورند که تقریبا 
تا صددرصــد از اتصال باکتری هــا ممانعت به 
عمل می آورند. نانوذرات نقره بر روی ســطوح 
رایجی مانند شیشــه با بهره گیری از گروه های 
آمینو لنگر انداخته و تشــکیل بیوفیلم را مهار 

می کنند. 
میکروبــی  ضــد  ســطوح  ایــن،  عالوه بــر 
 TiO2 ،ZnO ،CeO2 فوتوکاتالیستی بر اســاس
دارای کاربرد گســترده ای بوده و اســتفاده از 
آن ها بســیار رایج اســت. فوتوکاتالیزها جهت 
بروز خاصیت فوتوکاتالیســتی نیــاز به نور )به 
طور معمول UV در 350 نانومتر( و یک سطح 

مناســب برای ایجاد جفت گونه های اکسیژن 
واکنشی )ROS( دارند که این جفت گونه های 
حاصل از اکسیداســیون باعث آسیب رساندن 
به مــواد آلــی، از جمله باکتری ها می شــود. 
اســتفاده از نور UV محدودیتــی عمده برای 
سطوح فوتوکاتالیستی محسوب می شود، اما در 
ســال های اخیر نانوذرات فوتوکاتالیست که در 
نور مرئی از خود خاصیت فوتوکاتالیستی نشان 
می دهند توســعه یافته انــد. روش های معمول 
برای ایجــاد خاصیت فوتوکاتالیســتی در نور 
مرئی عبارتند از بکارگیری رنگ های حســاس 
 .Cu+ و دوپینگ بــا عناصری ماننــد یون های
این نوع مواد اخیرا با موفقیت در ماتریس های 
پلیمری برای ایجاد فیلم فوتوکاتالیســتی درج 

شده اند.
در سال های اخیر انواع عصاره های ضدمیکروبی 
طبیعــی به عنــوان یک جایگزین ســبز برای 
مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته  است. 
نانوکپسوله شده بر  بعنوان مثال ســینامالدئید 
روی ســطوح شیشــه ای، اثرات ضد میکروبی 
قابل توجهــی در برابر E.coli نشــان می دهد. 
همچنین نتایج مشابهی در مورد نانوامولسیون 
دیگــر روغن هــای گیاهی که بر روی شیشــه 
تثبیت شده بود، گزارش شده است، همین طور 
از نانوامولســیون روغن ماندارین در پوشــش  
خوراکی کیتــوزان برای لوبیا ســبز جهت به 
تعویق انداختن فســاد آن مورد اســتفاده قرار 
فیلم های کامپوزیتــی خوراکی  اســت  گرفته 
ضــد میکروبی بــا پودرهای پکتیــن / پاپایا / 
سینامالدئید نانو امولســیون ها برای غیر فعال 
 E.coli کردن باکتری هــای مرتبط با غذا مانند
L.monocytogenes و S.enterica نیــز گزارش 

شده است. 
 بسیاری از باکتری ها از جمله پاتوژن ها توانایی 
اتصال و تولید بیوفیلم میکروبی در محیط های 
متنوعی مانند فضاهای صنعتی و بیمارســتانی 
را دارنــد. ایــن بیوفیلم ها به اکثــر روش های 
ضدعفونی مقاومت دارند و منبع اصلی آلودگی 
در صنعت غذا و محیط های بیمارستانی هستند 
و تشــکیل این بیوفیلم ها با پیامدهای ناگوار و 
غیرقابل جبرانی همراه اســت. روش نوظهوری 
کــه جهت پیشــگیری از تشــکیل بیوفیلم ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، ایجاد سطوحی با 
توپوگرافی نانومقیاس است که باعث تغییر در 
مورفولوژی ســطح، انرژی آزاد، بار الکتریکی و 
ترکیب سطح می شــود. اکثر این نانوساختارها 
با اســتفاده از تکنیک نانولیتوگرافی و معموال 
بر روی سطوح ســیلیکونی ایجاد می شوند. از 
مواد ضدعفونی کننده رایج جهت ایجاد خاصیت 
ضدلک بر روی سطوح می توان به نانولوله های 
کربنی، سیلیکا مزوپور و نانوپور و آلومینا اشاره 
نمود. همچنین اخیرا گزارش ها علمی حاکی از 
کاربرد پروتئین ها 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 
امیدوارکننده ای را گزارش نموده اند. یافته های 
آن ها راه را برای طراحی، راه اندازی و ســاخت 
ســطوح آنودایز نانوپــوروس و همچنین دیگر 
ســطوح ضد لک مقرون به صرفــه برای صنایع 
غذایی هموار می کند. محدودیت اصلی این نوع 
سطوح هزینه باال و ماهیت شکننده آن ها است.

بسته بندی غذا5
فناوری نانو با بهبود خواص مکانیکی و حرارتی، 
امکان تولید بســته بندی فعال و هوشــمند را 
برای اطمینــان از حفاظت بهتر از مواد غذایی 
امکان پذیر نموده اســت. ادغــام نانوذرات رس 
در بیوپلیمرهــا باعث بهبود خــواص مکانیکی 
می شــود. بیوپلیمرهای حــاوی نانوذرات رس 
زیســت تخریب پذیر بــوده و با محیطزیســت 
ســازگار هســتند به همین دلیل بــه عنوان 
جایگزینی مناســب بــرای بســته بندی مواد 
غذایی مطرح می شوند. عالوه بر تقویت خواص 
مکانیکی، این نوع بسته بندی ها می توانند نقش 
کنترل کنندگی در تبادالت گازی را داشــته و 
با محدود کردن نفوذ اکســیژن و جلوگیری از 
نشــت دی اکســیدکربن، باعث افزایش طول 

مدت ماندگاری محصول شوند. 
نانوامولســیون ها امــکان ادغــام مولکول های 
مختلــف زیســت فعال و نانــوذرات را بــرای 
جلوگیری از اکسیداسیون و تجزیه مواد غذایی 
فراهــم آورده اند. ROS باعــث کاهش کیفیت 
غذا می شــود و می توان با استفاده از نانوذرات 
سلنیوم و ســلولز در بســته بندی مواد غذایی 
ROS را مهار نمود. نانوامولســیون های فنولی 
هم توانایی حفاظــت در برابر تخریب و تجزیه 
بعضــی موادغذایی به ویژه در مــورد غذاهای 
چرب را دارا هســتند. دیگر روغن های 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 
بســته بندی مورد توجه بسیار قرار گرفته است 
نانوفیلترهای  نانــوذرات کربوهیدراتی اســت. 
ســاخته شــده از این نانوذرات به عنوان یک 
فاز تقویت کننــده در نانوکامپوزیت ها گنجانده 
شده اســت. همچنین، نانوذرات کربوهیدراتی 
بــه عنــوان یــک مــاده پایــه در پلیمرهای 

فوتوکاتالیستی مورد استفاده قرار می گیرد. 

نانوحسگرها6
تشخیص عوامل بیماری زا و ارگانیسم های عامل 
فســاد در مواد غذایی با اســتفاده از روش های 
سنتی کشــت باکتری، روش های ایمونولوژیک 
و یا روش های مولکولی از چند ســاعت تا چند 
روز به طول می انجامد. در سال های اخیر تلفیق 
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فنــاوری نانو با انواع تکنیک های بیوحســگری 
باعث ظهور فناوری با نام نانوبیوحســگر شده 
است که پاسخ بسیار سریع همراه با حساسیت 
باال را نســبت به آنالیت از خود نشان می دهد. 
اخیراً در زمینه نانوبیوحسگرها، نانومواد کربنی 
و به خصوص نانولوله های کربنی )CNTs(، نقاط 
کوانتومــی، گرافن و فولرین بــه دلیل خواص 
جالب و منحصر به فرد، مورد توجه بســیار قرار 
گرفته اند. گرافن به طور گســترده در ســاخت 
حسگرهای مورد استفاده در صنعت غذا به کار 

گرفته شده است. 

نانوساختارهای مهندسی شده بر پایه آب 7
بــه تازگی، فنــاوری ضد میکروبــی جدیدی 
مبتنی بر فنــاوری نانو برای اســتفاده در هوا 
و انواع ســطوح مطرح شده اســت. این روش، 
نانوســاختارهای مهندسی شــده بــر پایه آب 
)EWNS1( نام گــذاری شــده کــه از آب با دو 
فرآیند مختلف الکترواســپری و یونیزاســیون 

بهره می گیرد. 
سامانه EWNS دارای مجموعه منحصربه فردی 
از خواص فیزیکی و شیمیایی است. از جمله این 
خواص می توان به بار الکتریکی بسیار باال، دارا 
 ،)ROS( بودن گونه های اکســیژن واکنش پذیر
بســیار متحرک بــودن، پایدار مانــدن در هوا 
برای چند ساعت، برهم کنش و غیرفعال سازی 
 ROS میکروارگانیســم های هوا با اســتفاده از

اشاره نمود. 
بار الکتریکی بســیار باالی این ســامانه امکان 
انتقــال هدفمند آن را با کارآیــی باال بر روی 
ســطوح مورد نظر میسر می ســازد. این روش 
 )ROS( بــا بکارگیری خاصیت ضــد میکروبی
به میزان  و غیرفعال ســازی میکروارگانیسم ها 
)%۹۹/۹۹ کاهــش( بــدون تأثیر بــر کیفیت 
حســی مواد غذایی و یا باقی گذاشــتن ماده 
شــیمیایی خاص در غــذا به عنــوان فناوری 
ایــده آل ضدمیکروبی محســوب می شــود. به 
عالوه این فناوری مصرف انرژی بســیار پایینی 
دارد. همچنیــن به علت عدم اســتفاده از مواد 
شیمیایی مطالعات سم شناسی اثرات بهداشتی 
و مضر برای ســالمتی را در صورت استنشــاق 

نشان نداده اند. 

پیامدهای کاربرد نانومواد 8
گسترش ســریع کاربرد فناوری نانو در صنعت 
غذا باعث افزایــش نگرانی ها در مــورد اثرات 
بر   )ENMs( نانومــواد مهندسی شــده  جانبی 
ســالمت 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 واکنش پذیری 
سطحی بســیار باالیی دارند و به همین دلیل 
می توانند به آســانی از موانــع بیولوژیک عبور 

کرده و باعث ایجاد پاسخ های بیولوژیک شوند 
و بر روی سالمتی تأثیر بگذارند. در هر صورت 
ماننــد دیگر مواد شــیمیایی همــه نانوذرات 
مهندسی شــده ذاتــا خطرناک یا ذاتــا ایمن 

نیستند. 
شواهد سم شناسی نشان می دهد که پیامدهای 
بالقوۀ مصــرف نانوذرات مهندسی شــده رو به 
افزایش اســت. تخمین زده می شــود که یک 
فرد در کشورهای توسعه یافته، روزانه بیش از 
10 تریلیون نانوذره دریافت می کند. نیاز مبرم 
به درک رابطه بیــن خصوصیات ذاتی منحصر 
به فرد نانوذرات مهندسی شــده ENM و خواص 
فیزیکی و شیمیایی آن ها وجود دارد. همچنین 
 GIT و ENM نیاز اســت که برهمکنش بیــن
و سرنوشــت گوارشی و ســمیت بالقوه آن ها و 
همچنیــن خــواص فیزیکوشــیمیایی آن ها و 
تغییرات بیولوژیکی و تأثیرات رهایش این نوع 
نانوذرات در محیطزیست به دقت مورد بررسی 

و مطالعه قرار بگیرد. 

چارچوب نظارتی نانومواد در صنعت غذا 9
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 
 )EU 257/87( دســتورالعمل های مواد غذایــی
بــه صورت مداوم تحت بازنگری و بروزرســانی 
قــرار دارند. هــدف از این نظارت هــا و قوانین 
تضمین امنیت غذایی و ســالمت مصرف کننده 
و عدم تأثیر سوء بر محیطزیست است. در سایر 
نقاط جهان ماننــد ایاالت متحده آمریکا، کانادا 
و آسیا، آیین نامه های مربوط به نانومواد بخشی 
از یک ســند قانونی نیســت، بلکه آن را به فرم 
رهنمودهایی برای صنعت غذا در نظر می گیرند. 
به عالوه جهت اخــذ مجوزهای قبل از ورود به 
بازار در اروپا تســت های تأییدیه اندازه نانوذرات 

نیز بسیار مهم هستند. 
پارامتــر کلیدی کــه در چارچــوب قانونی نیز 
تأثیرگذار است درک مصرف کنندگان از «فناوری 
نانو در غذا» اســت. مطالعات اخیر نشــان داده 
است که اگرچه مردم از به کارگیری نانومواد در 
مواد غذایی برای بهبود ایمنی و یا تقویت تغذیه 

 GMOs رضایت چندانی ندارند اما در مقایسه با
)محصوالت غذایی مهندسی ژنتیک شده( واکنش 

منفی کمتری نشان داده اند. 

نتیجه گیری10
استنادســازی و تهیه لیســت جامــع و کامل 
نانومــواد )ENMs( مورد اســتفاده در صنعت 
غــذا، باعث بهبود مدیریــت برنامه های کاربرد 
فنــاوری نانــو در ایــن صنعت می شــود. این 
برنامه های کاربــردی برنامه های مختلفی مانند 
افزایــش ایمنی مواد غذایی، کیفیت، عمر مفید 
و افزایش اثرات تغذیه ای هســتند. ســطوح و 
پوشــش های ضد میکروبی با پتانسیل غیرفعال 
کردن میکروارگانیسم ها و جلوگیری از تشکیل 
بیوفیلــم، بســته بندی مواد غذایــی با خواص 
بهبود یافته بــرای حفاظت بهتر از مواد غذایی، 
نانوحسگرها برای تشــخیص سریع پاتوژن و یا 
تشخیص آالینده ها و روش های ضدعفونی سطح 
بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند بکارگیری 
EWNS از مهمترین دســتاوردهای فناوری نانو 

در صنعت غذا محسوب می شوند. 
مهندسی شــده  نانومواد  احتمالــی  خطــرات 
)ENMs( برای 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 روش های ارزیابی خطرات احتمالی 
بــرای نانوتوکســیکولوژی باید فورا توســعه و 
اعتبارسنجی شوند. همچنین روش های تحلیلی 
و آنالیــزی برای شناســایی و مشــخص کردن 
ماتریس ها  در   )ENMs( مهندسی شده  نانومواد 
و پلیمرهای با ساختار پیچیده باید توسعه یابد. 
به عالوه نمی توان از روی قرائن و شواهد، تأثیر 
نانومواد مهندسی شــده )ENMs( با اندازه های 
بزرگ تر را پیش بینی نموده و تعمیم داد و باید 
به صورت جداگانه تســت های دقیق ســنجش 

آن ها انجام شود.
عالوه بر این، باید توافق نامــه ای جهت تعاریف 
و چارچوب های قانونی نانومواد مهندسی شــده 
)ENMs( در ابعاد بین المللی صنعت غذا وجود 
داشته باشــد. پیاده ســازی موفق این فناوری 
افق های روشــنی را ترسیم می کند که منتج به 

بهبود اقتصاد جهانی صنعت غذا می شود.
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