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 رغ م ی اتوماتیکدستگاه شستشو 

  صدور کدIR  برای کارخانه های

 فرآورده های گوشتی و کنسروی

  با هدف  49واحد آموزش در سال

و  دانش و مهارت کمک به ارتقاء

 آشنایی با برندهای  سازمان

  مهندسی فرموالسیونمعرفی کتاب 

 مواد غذایی

 

 

وطه غی قدیمی به دلیل آنکه مرغ ها را در یک فضای آبی مشترک همچنین دستگاه های چیلر

در  شرایط ایزولهآلودگی های میکروبی همچون سالمونال را انتشار می دادند که  ور می کردند،

 دستگاه فعلی ، امکان انتشار آلودگی را نمی دهد. 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

نه تولید سوسیس تخمیری به حدود هزاران سال قبل می رسد و پیشی

بنا به منابع تاریخی منشاء آن اروپای جنوبی به خصوص کشورهای 

حاشیه ی دریای مدیترانه در دوران حکومت روم و برخی از 

کشورهای آسیایی در همین زمان نسبت داده شده است. نکته ی 

های تخمیری از جمله  حائز اهمیت این است که در تولید فرآورده

سوسیس های تخمیری هیچگونه برنامه ریزی خاصی  وجود نداشته 

ی تخمیر طبیعو این فرآورده ها تنها براساس یک اتفاق در قالب 

تولید شده و با تکرار آن به صورت یک فرآورده پذیرفته شده در 

جوامع آن روزها مطرح گردیده اند.این گونه سوسیس ها بر مبنای 

و منبع گوشتی به انواع مختلف  pH( ، aw)عالیت آبی میزان ف

مانند مارتادال، سوسیس نیمه خشک  (aw >0/90) سوسیس مرطوب 

(aw =0/90-0/95)  مانند سوسیس سروالت، و سوسیس خشک 

(aw < 0/90) .مانند ساالمی و پپرونی تقسیم بندی می گردند 

ا در یدر اکثر کشورها تخمیر گوشت به صورت طبیعی در خانه 

یاز نه این روش زمان نسبتا طوالنی مقیاس جزئی انجام می شود ک

ه اول با توجه به شرایط محیطی بار دارد تا در درج

ری های و سپس باکت باکتریایی،باکتریهای نامطلوب کاهش یابد

مطلوب استقرار یافته تکثیر شده و طی فرآیند متابولیسمی خود روند 

 تخمیر را به اتمام برسانند.

 

 

 مراحل تولید)دیاگرام کلی( تولید سوسیس تخمیری:

کل طی مراحل زیر  در صنعت نیز،تولید این فرآورده ها به طور

 انجام می پذیرد.

 

                             
همچنین میکروارگانیسم های متدولی که به عنوان استارتر در 

 در جدول ذیل آمده است:،تولید این محصوالت به کار می روند

 

 

 

 مهندسی فرموالسیون مواد غذایی
Formulation Engineering of Foods 

 

 شماره می خوانید:در این 

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 ن گستر سینا )گوشتیران(یشرکت پروتئ

 1شماره 

 7215ماه  فروردین

 اخبار گوشتیران

 تخمیری فرآورده های گوشتی

 

 اتوماتیک مرغ یدستگاه شستشو

 س 

 

 

   فرآورده های گوشتی تخمیری-7

 

 

 

نترل کیفیت و ایمنی غذا با  ک-6

 استفاده از سنسورها

 

 

 

 

 داژبال-2

 
 

 

ل کشور اولین دستگاه از این نوع در داخ ،شرکت گوشتیران مرغ اتوماتیک دستگاه شستشوی

است که به دست سازندگان داخلی و به سفارش شرکت گوشتیران ساخته شده است. این 

دستگاه که حمل الشه های مرغ در آن از طریق نوار نقاله می باشد، در طول مسیر دارای پایه 

را به صورت عمودی  های هرمی با فواصل اندک است که به درون شکم مرغ وارد شده و آنها

وایستاده وارد تونل شستشو می کنند که درآن نازل های مه پاش پرفشار، آب را از اطراف و 

رون شکم و روی پوست مرغ پاشیده و به صورت تک تک و مجزا آنها را کامال دپایین به 

می کیلو در ساعت  0011عملی در حدود شستشو می کنند. سرعت این دستگاه به صورت 

ار ، نسبت به دستگاه های قدیمی بسیآن با وجود نازل های مه پاشمصرف آب دستگاه  باشد و

 اندک و به صرفه است. 

 اخبار گوشتیران

 هایهای فرآوردهبرای کارخانه IR صدور کد

 گوشتی و کنسروی

 

 

 

در عطر و طعم ماده غذایی محصوالت غذایی، معموال ساختارهای پیچیده ای دارند. این ساختارها 

نقش داشته و با ترکیبات خود حس لذت از خوردن را ایجاد می کنند، همچنین بر میزان جذب 

مواد در طول هضم غذا و بر ایجاد احساس اشتها یا سیری نیز اثرگذار هستند. با وجود مشکالت 

وی کاهش سالمتی در عصر جدید،همچون شیوع چاقی،اغلب محققین علم غذا به شدت بر ر

چربی یا روش های کاهش جذب آن تمرکز کرده اند و محققان سعی دارند این کار را بدون 

به منظور دستیابی به این هدف، چند موضوع حائز  تغییر طعم و کیفیت محصوالت انجام دهند.

اهمیت است، از جمله، درک و آگاهی کامل و جامع از شیمی مواد اولیه و علم مواد،توام با درک 

ه ماد چگونگی تاثیر روش فرآوری بر روی ساختار ماده غذایی،درک کامل از علم مصرف از

ر روی می تواند بو نیز اثری که مهندسی فرموالسیون   تا هضم غذایی از فرآیند دهانی گرفته

 میزان پذیرش،ویژگی های حسی، هضم پذیری، رسانیدن ترکیب خاص به ارگان هدف و ایجاد

ای گفت: به لحاظ فض سازمان غذا و دارو بر بهداشت عمومی و مواد غذاییدیرکل دفتر نظارت م

های گوشتی نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر و مناسب ایجادشده جهت صادرات فرآورده

همچنین صنایع کنسروی با منشاء گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی )آبزیان( به کشورهای 

اتحادیه اروپا و لزوم نظارت و صدور گواهی بهداشتی از طریق دامپزشکی کشور کلیه صاحبان 

ز برداری اهای گوشتی و کنسروی با منشاء دامی که دارای پروانه بهرههای فرآوردهنهکارخا

ان توانند با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استمی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند

را تسلیم  IR مربوطه یا سازمان غذا و دارو به سازمان دامپزشکی کشور درخواست دریافت کد

و  GMP های بهداشتیهای متقاضی باید از استقرار سامانهباسی افزود: کارخانهعباس ع.کنند

HACCP  در واحد خود اطمینان حاصل کرده باشند تا پس از ممیزی رسمی  ۰۰111یا ایزو

برای آنان صادر  IR پروانه کد ،توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان

 شود.

 

با هدف کمک به  ارتقاء  7211واحد آموزش در سال 

 دانش و مهارت و آشنایی  با برندهای سازمان
 

 

 شرکت ها ء  سازمان ها ءرگان ها ءاز جمله  دانشگاه ها ء  ا واحد آموزشی  91بازدید بیش از

 .. از شرکت ستان ها  ء هنرستانها ء و .دبیر

   در مقاطع مختلف نفر از  دانشجویان  معرفی شده   01گذراندن  دوره کارآموزی  بیش از

 تحصیلی  از کلیه واحد های دانشگاهی در شرکت 

  یدانش کار کارکنان  سازمان جهت ارتقاءنفر ساعت آموزش   ریک هزاگذراندن  نزدیک به 

 سنجیاهانه  با هدف آموزش  پس از نیازمشارکت در تهیه بولتن های م 

  ن  به  اهداف سازمان  دریافت گواهینامه ها ، جهت  رسیدبا  واحد تضمین کیفیت  در همراهی

 و حتی  فراتر از آن 

 

سعی شده تا مقاالت مروری مرتبط با این موضوعات با  ا. در این کتاب،حس گرسنگی و اشته

که عبارتند فصل می باشد که  01این کتاب شامل جزئیات کامل برای خواننده تشریح گردد.

(طراحی مواد غذایی بر پایه پروتئین جهت تولید مواد غذایی ۰(معرفی مهندسی فرموالسیون0از:

(طراحی 9واد غذایی با استفاده از ترکیبات ساختاردهنده طبیعی(طراحی م1سالم تر و سالمتی بخش

(فیزیک فرآیند 6(مهندسی فرموالسیون امولسیون های غذایی0مواد غذایی بر پایه هیدروکلوئیدها

(طراحی ساختار های غذایی جهت دستکاری کنترل شده عطر و طعم مواد 0خوردن

د غذایی جهت واکنش دهانی/انتشار (طراحی ساختار موا4(کاهش نمک در مواد غذایی8غذایی

(مهندسی فرموالسیون هیدروکلوئیدها 00(حالت کلوئیدی و رابطه آن هضم چربیها01عطر و طعم

(طراحی ساختارهای غذایی،قابل قبول 0۰با توجه به ویژگی های دستگاه گوارش )معده و روده(

 دات غذایی(طراحی فرموالسیون به منظور تغییر دادن عا01از نظر مصرف کننده ها

 

امروزه در صنایع غذایی تشخیص ترکیب مواد غذایی و همچنین پاتوژن 

های بیماری زا در آزمون های کنترل کیفی از اهمیت بسیاری برخوردار 

است.هزینه باالی روش های مرسوم و نیز نیاز به اندازه گیری های هرچه 

دقیق تر و حساس تر،اهمیت این موضوع را آشکارتر می کند.به همین 

ته تر،دقیق تر،حساس تر و البسریع فتن روش های اندازه گیری دلیل یا

ارزان تر همواره مورد توجه محققین و تولید کنندگان مواد غذایی بوده 

است. وسایل آنالیز رایج در صنایع غذایی نیاز به مهارت کاربر دارد و 

 زمان بر می باشند. 

 

 کنترل کیفیت و ایمنی غذا با استفاده از سنسورها

 

اغلب نیازمند جداسازی های طوالنی، تجهیزات گران این وسایل  

قیمت و مواد شیمیایی با خلوص باال هستند. به هر حال،صنایع 

ر نمونه د غذایی نوین نیازمند دستگاه های آنالیزی است که بتوانند

های مختلف به آسانی مورد استفاده قرار گیرند و قادر باشند یک 

ی مواد غذایی به طور همزمان یا چند ویژگی را طی تولید یا فرآور

کنترل نمایند و سرعت باالیی داشته و به آسانی قابل حمل و نقل 

 باشند. 

  

 

 

 مهندس نادیا شکرانه گردآورنده: 

 و توسعه  قیقتح  مدیر  

  

   

 
  

 

 مولفین کتاب مهندسی فرموالسیون مواد غذایی:

Jennifer E. Norton, Peter J. Fryer, Ian T. Norton , Willey , 2013. 
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1
4

Species Genus Microorganism 

L. pentosus, 
 L. sakei,  

L. plantarum, 
 L. curvatus 

Lactobacillus Bacteria 

P. pentosaceus, 
P. acidilactici 

Pediococcus 

S. camosus, 
 S. xylosus 

Staphylococcus 

P. nalgiovense, 
 P. candidum 

Penicillium Mold 

D. hansenii Debaryomyces Yeast 
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                                                ندا حسنی وری: مهندسآگرد

 مسئول ورزش بانوان
     

  

 

2 3 

جایگاه ورزش در سالمت جسمی با توجه به عالقه ی پرسنل شرکت به ورزش و اهمیت و 

و فکری کارکنان، بر آن شدیم تا پیامهایی جهت صحت و سالمت پرسنل پرتالشمان ارائه 

دهیم، امیدواریم که اطالعات ارائه شده جهت پیشبرد و ارتقاء سطح ورزش در شرکتمان 

 مورد بحثزیاد ورزشی که این روزها خیلی در موردش سوال می شود و  موثر واقع گردد.

 ه تقریباک است، داژبال یا همان وسطی خودمان به معنای گرفتن توپ می باشد واقع گردیده

ایرانیان با این ورزش یا بازی دوران کودکی آشنایی دارند، که در سالهای اخیر بعنوان  همه ی

ورزش داژبال، یکی از ورزش های سنتی ایرانیان  یک ورزش بین المللی از آن یاد می شود.

ز زمانهای قدیم درکشورایران، بعنوان یک بازی پرنشاط وهمگانی مطرح و دربین است که ا

این رشته ورزشی ، درعصرکنونی دارای مخاطبین  .اقشارمختلف مردم ، بسیاررایج بوده است

نوادگی و کم خا چشمگیری دربین سنین مختلف می باشد و توانسته است بعنوان یک ورزش

ورزش داژبال، درطی سال .مطرح ومورد استقبال قرار گیردهزینه ، در بین جوامع مختلف ، 

های اخیر دربسیاری از کشورهای دنیا بسط وگسترش یافته و می توان این رشته جذاب را 

 -ا وسط -وسطی  -درسطح بین الملل ، با شکل ها و اسم های مختلف ازجمله : وسط بازی 

ی داژبا ل بین الملل -آراداووردی -تک بال  -توپ دروسط  -وسطو -وسط تنا -وسط وسط 

 سال با ، ایران پهناور کشور از سرور خوش رضا استاد 0186 سال در لیکن کرد، مشاهده  ...

درعرصه ورزش ، توانست با تنظیم و تدوین قوانین ومقررات واحد برای ورزش   تجربه ها

ان امی عالقه مندداژبال ، جانی تازه به این رشته جذاب بخشیده وسعی برآن داشت تا تم

 آور، شاطن و زیبا ورزش این  بتوانند با قوانین یکسان و به صورت متحد الشکل به اجرای

شایان ذکراست ، کلیه فعالیت های رشته ورزشی داژبال ، پس از کارشناسی های .بپردازند

ت ، با عنوان انجمن داژبال، تحت نظار 0180انجام شده و تائید سازمان تربیت بدنی درسال 

فدراسیون بین المللی داژبال در کشور  .فدراسیون ورزش های همگانی کشور انجام می پذیرد

امریکا و فدراسیون داژبال آسیا ، در کشور فیلیپین تاسیس گردیده و انجمن داژبال جمهوری 

 .اسالمی ایران ، عضو رسمی فدراسیون های فوق می باشد

 : تعداد بازیکنان

 .دوتیم ) تحت عنوان تیم کنار و تیم وسط ( برگزارمی گرددمسابقه داژبال، بین  -0

 .بازیکن ( می باشد 6بازیکن ذخیره ) جمعا  ۰بازیکن اصلی و 9هرتیم دارای    -۰

 : توپ بازی

ازجنس چرم یا مشابه ، دارای تیوپ الستیکی  -توپ داژبال، به شکل کروی  -0

 ) شبیه به توپ بصورت آج دار - شده است باد پر که داخل آن با فشاراست 

   .دارای قابلیت بهینه درامرپرتاب و دریافت می باشدبوده و هندبال( 

و دربقیه رده های سنی از  ۰دررده سنی نونهاالن و نوجوانان ، ازتوپ شماره  -۰

 .استفاده می گردد 0/۰توپ شماره 

 .زمین مسابقات داژبال ، به شکل مستطیل ) مثل زمین والیبال ( می باشد -1

 .مترعرض ( می باشد4متر طول و08مترمربع )  08×4مسابقات  ابعاد زمین -9

 09مترمربع )  09×4ابعاد زمین مسابقات برای رده سنی نونهاالن و نوجوانان  -0

 .مترعرض ( می باشد 4مترطول و

 : نحوه مسابقه

 گیرد.تیمی که در وسط زمین قرار می تیم مدافع:

 گیرد.تیمی که در دو طرف زمین قرار می تیم مهاجم:

. تیم دارد را بودن مهاجم یا مدافع انتخاب حق قرعه برنده کشی بوده و شروع بازی با قرعه

 رفط دو در و شده تقسیم گروه دو به نیز مهاجم تیم و گیردمی قرار زمین  مدافع در وسط

 .شودیم روشن کرنومتر و شده شروع داور سوت با بازی. شوندمی مستقر شده تعیین محل

 .باشددقیقه می 0۰بازی ـ زمان 0

نام کند بگیرد، گل محسوب شده و بـ اگر بازیکن وسط توپی را که تیم مهاجم پرتاب می۰

 گردد.خودش منظور می

 

 

رود یماند و گل او از بین مـ بازیکنی که گل داشته باشد اگر با توپ زده شود در بازی می1

ری گل خود را به افراد دیگتواند بازیکن در زمین باشند این بازیکن می 1یا  ۰)در صورتیکه 

اند بدهد. در ابتدا نفر اولی که زمین را ترک نموده است از تیم خود که از زمین خارج شده

 باید وارد زمین گردد.(

پرتاب( باید  01رفت و برگشت موفق )حداکثر  0ماند بعد از ـ آخرین نفری که در زمین می9

نماید. ) در ابتدا نفر اولی که زمین را ترک نموده یکی از افراد تیم را به داخل زمین دعوت 

 است باید وارد زمین گردد.(

 ـ اگر توپ پاس داده شود و به بازیکن وسط زمین بخورد بازیکن نباید از زمین خارج شود.0

توانند در جریان بازی به جای اینکه بازیکنان وسط را با توپ بزنند با ـ بازیکنان مهاجم می6

 س توپ را مستقیماً به بازیکنان هم تیمی خود پاس دهند.اعالم کلمه پا

 باشد.دقیقه می 0ـ استراحت بین دو گیم 0

 :خطاها
 شود و بازیکن خاطی باید زمین بازی راـ پرتاب توپ بشکل شوت با پا خطا محسوب می0

 ترک نماید.

ین آنها از خط زمـ بازیکنان مدافع که در وسط قرار دارند اگر در جریان بازی پای یکی از ۰

 به طور کامل عبور کند خطا محسوب شده، باید زمین را ترک نماید.

ـ اگر بازیکنان مدافع توپ را پس از دریافت به محل دورتر پرتاب نمایند )اتالف وقت( 1

 کننده باید از دور بازی خارج شود.همان بازیکن پرتاب

کنان مدافع انجام دهد خطا محسوب ـ چنانچه یکی از بازیکنان مهاجم خطای عمد روی بازی9

 شود. بازیکن مهاجم نباید پایش را روی خط محوطه بگذارد.می

بازیکن خود چهارنفر را به عنوان نفرات  6تواند از بین تبصره یک: مربی در هر دور بازی می

 اصلی وارد زمین بنماید.

به طور کتبی به منشی ارائه  بازیکن اصلی را 9تبصره دو: قبل از شروع بازی مربیان باید اسامی 

دهند. )استفاده از بازیکن ذخیره در جریان بازی فقط در صورت آسیب جدی بازیکن اصلی 

 پذیرد(.و با تأیید سرپرست فنی انجام می

ای که بازیکنان باید سعی کنند توپ را به سمت بازیکنان وسط زمین پرتاب نمایند. به گونه

 شودمی رجخا بازی زمین  نی که توپ به او اصابت کرده ازتوپ به آنها برخورد کند. بازیک

 کنانبازی برای بازی زمان و شده خاموش ر با توپ زده شد کرنومترنف آخرین کههنگامی

 ازیب زمان صورتهمان به و شده عوض تیم دو جای داور فرمان با. گرددمی ثبت زمین وسط

. گرددمی اعالم یباز برنده باشد کرده بازی بیشتری زمان که تیمی. گرددمی ثبت نیز دوم تیم

تواند یک یار به داخل زمین رفت و برگشت می 0د بعد از بمان باقی مدافع بازیکن یک اگر

دعوت نماید و بازیکن پرتاب کننده اگر با واژه پاس توپ را برای یاران خود بفرستد و نفر 

ج نوبت به ده یک نوبت از پنگویند پاس شکسته شوسط به توپ ضربه بزند به اصطالح می

در حالیکه اگر توپ با واژه پاس به یار خودی برسد فقط پاس است و نوبت  آید.حساب می

شود. استفاده از واژه پاس فقط زمانی میسر است که یک نفر از بازیکنان مدافع محسوب نمی

 ۰ر صورت انجام پاس پی در پی استفاده نماید د ۰تواند از داخل زمین باشد. تیم مهاجم نمی

 .شودنوبت محسوب می 01پاس یک نوبت از 

حت نظارت ) ت  کمیته داژبال استان   کلیه فعالیت های انجمن داژبال، درسطح استان ها توسط

 .هیات ورزشهای همگانی ( انجام می پذیرد -اداره کل ورزش و جوانان 

 

ه در ادامه نموده اند کو برای نیل به این اهداف استفاده لذا بسیاری از محققین از فناوری نان

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 اندازه گیری ترکیبات غذایی

 دبیوسنسورهای موجود در بازار هستندر حال حاضر،بیوسنسورهای گلوکز از موفق ترین 

بیوسنسورها را تشکیل می دهند( که برای اندازه گیری غلظت گلوکز خون بیماران  80%)

ما ادیابتی استفاده می شوند. گلوکز اکسیداز یک گلیکوپروتئین بسیار پایدار می باشد،

ترس که آزمون گلوکز را در نمونه ای واقعی مختلف اغلب حسگرهای تجاری در دس

انجام می دهند غالبا برای کنترل دیابت بوده و کاربرد آن ها به خون محدود می شود.اما 

این حسگرها برای مواد طبیعی دیگری از قبیل غذاها نیز قابل استفاده هستند. به استثنای 

، گلوتامات، ، متانولاتانول توز،الک الکتات،ز،ترکیبات دیگری از قبیل ساکارز، گلوک

و  الیزین گلیسیرین، اگزاالت، آسکوربات، اسیدها،آمینو -Lکولین، گلوتامین، استیل 

 غیره را نیز می توان به وسیله حسگرهای موجود در بازار آنالیز کرد.

از الکترودهای کامپوزیتی نانو لوله های کربنی نانو ذرات طال که از تفلون به عنوان 

لوکز آنزیم گلوکز اکسیداز، برای تعیین گباندکننده غیر هادی استفاده می کند، همراه با 

 در نوشیدنی ها استفاده شده است.

ونیکی و رالکترونیکی یا بینی های الکت از دیگر محصوالت کلیدی،حسگرهای بویایی

حسگرهای چشایی الکترونیکی یا زبان الکترونیکی هستند. این وسایل از زبان و بینی انسان 

 تقلید می کنند،با این تفاوت که نسبت به طعم ها و بوهای ناچیز حساسیت بیشتری دارند.

بینی الکترونیکی آرایه ای از حسگرهای گازی در مقیاس نانو است و سطح باالی نانو 

ه عبور بیشترین گاز ممکن از روی آن ها را می دهد. این فناوری به همراه ذرات اجاز

فناوری تشخیص الگویی، امکان ایجاد یک اثر انگشت دیجیتالی از هر بوی خاص را 

برای تشخیص مواد  NASAفراهم می کند.این محصوالت در آزمایشگاه هایی از جمله 

حال حاضر در صنایع غذایی جهت کنترل شیمیایی در حد ناچیز استفاده شده اند. اما در 

 حصوالت همچنین در جهت تشخیصبهترین سطح تولید شده غذاها به کار می روند. این م

 نده ها و تجزیه کیفی و کلی غذا موثر هستند.آالی

در حال حاضر برخی از شرکت ها نوعی زبان الکترونیکی را به کار می برند که شامل  

)الکترودهای پوشش داده شده با پلیمرهای هادی( به همراه آرایه ای از حسگرهای مایع 

فناوری تشخیص الگویی هستند که قادر به تشخیص طعم های ویژه از هم می باشند. از 

کاربردهای مهم این زبان، آزمون چشایی نوشیدنی هایی مانند آب میوه ها،شیر،قهوه، آب 

است. هزینه های  pptیایی در حد معدنی و نوشابه ها و همچنین توانایی چشیدن مواد شیم

تولید این نانو حسگرها پایین است. حسگرهای چشایی در بسته بندی گوشت قادر به 

تشخیص اولین نشانه های فساد مواد غذایی بوده و با تغییر رنگ،فساد ماده غذایی را نشان 

 می دهند.

 تشخیص پاتوژن ها

از بیماری ها می باشند.روش های  و غذاهای آلوده شده با باکتری ها،عامل بسیاریآب 

میکروبیولوژیکی متداول برای تعیین پاتوژن های بیماری زا اگرچه دقیق هستند،اما بسیار 

پیچیده اند. این روش ها عمدتا بر غنی سازی و رشد انتخابی بر روی محیط کشت جهت 

جداسازی و شمارش باکتری ها استوار هستند و توسط آزمون های سرولوژیکی و 

یوشیمیایی تایید می شوند. این آزمون ها زمان بر می باشند و حتی تا چند روز به طول می ب

انجامند و مخصوصا در آزمون های کلینیکی فوری که زمان،عامل مهمی برای فردی است 

 که بیمار شده است، اهمیت خود را نشان می دهد. 

 

باال،ویژه و خاص بودن برای مزیت های روش های تشخیصی در مقیاس نانو شامل سرعت 

میکروب یا ترکیب مورد نظر، نیاز به حجم بسیار کم نمونه و در نتیجه نیاز به حجم بسیار کم 

 واکنشگرها و مواد آزمایشی، هزینه کمتر و دوستداری محیط زیست می باشد.

ا در سال های کالی و لیستریا عامل بیشترین و بزرگترین همه گیری  با توجه به اینکه سالمونال،

های اخیر بوده اند،مورد بررسی قرار گرفته اند.از میان باکتری ها،ویروس ها و عوامل پارازیتی که 

و ای کالی  %0، کمپیلوباکتر %۰8، لیستریا %10موجب بیماری های با منشا غذا می شوند،سالمونال 

 موجب مرگ و میر شده است. %1به میزان  1000

ال قوانینی مبنی بر ممنوعیت های صادراتی و در نتیجه از میان رفتن شیوع بیماری ها منجر به اعم

فرصت های تجاری و بازار می شود. برای تشخیص حضور پاتوژن ها در مواد غذایی، یک روش 

بر پایه فناوری نانو معرفی شده است که با سرعت و دقت زیاد،باکتری های ای کالی را تشخیص 

به  لن باکتری،یک تراشه نانوسیلیکون و یک دوربین دیجیتامی دهد.این فناوری از یک پروتئی

 ده استفاده می کند که پروتئین موجود بر روی تراشه با ای کالیعنوان قسمتی از سیستم حس کنن

 نمونه پیوند برقرا می کند.

 تشخیص مایکوتوکسین ها

وده و اثرات خطرناک بکسین ها محصوالت شیمیایی و سمی هستند. این مواد بسیار مضر و مایکوتو

ی سمی می یستم عصبسرکوب کننده ای بر سیستم ایمنی دارند. این مواد سرطان زا بوده و برای س

کسین ها به طور طبیعی توسط گونه های قارچ هایی که در محصوالت کشاورزی باشند. مایکوتو

در نوشیدنی ها و غذاها از قبیل مغزها،میوه ها و دانه ها رشد می کنند،تولید می شوند. حضور آن ها 

 به خاطر آلودگی مستقیم با گیاهان و محصوالت آن ها یا با غذای حیوانات می باشد.

ته کسین ها مورد استفاده قرار گرفرای تشخیص و اندازه گیری مایکوتواز میان روش هایی که ب

وسنسورهایی را از بیو کروماتوگرافی بیشتر از بقیه مورد استفاده بوده اند. اما اخی ELISAاند، روش 

 در این زمینه استفاده شده است.نیز مانند سنسورهای نوری بر پایه نانو مواد 

 تشخیص ترکیبات نشانگر فساد

فساد مواد غذایی موجب ایجاد ترکیبات مشخصی در ماده غذایی و بسته بندی آن می فرآیندهای 

کنیک ماده وجود دارد. بنابراین تشوند. با تشخیص این مواد شیمیایی، امکان تشخیص فساد در آن 

 هایی برای تشخیص دقیق این ترکیبات شیمیایی توسعه یافته اند.

 آمینتری متیل -

ویژگی های بارز که طی تغییرات شیمیایی که در گوشت ماهی پس از کشتار اتاق می  یکی از 

افتد، افزایش سطح ترکیبات آمینی فرار می باشد که به طور قابل توجهی تحت تاثیر شرایط و مدت 

زمان نگه داری قرار دارد. تری متیل آمین مسئول بوی اختصاصی ماهی است و غلظت آن به عنوان 

یدی برای ارزیابی کیفیت ماهی می باشد.برای تعیین این ترکیب از نانو کامپوزیت یک عامل کل

دی اکسیدتیتانیوم که روی الکترود کریستال کوارتز رسوب می کند و به عنوان  -های پلی آنیلین

یک سنسور عمل می کند، استفاده شده است. از نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید قلع نیز در 

 فاده شده است.این زمینه است

 گزانتینهیپو-

( توسط یک سری  از آنزیم های کاتابولیکی به ATPبعد از مرگ ماهی،آدنوزین تری فسفات)

شود، هیپو گزانتین حاصل می  ATPاسید اوریک تجزیه می شود. یکی از ترکیباتی که طی تجزیه 

ین ماده شده است. ا گزانتین به عنوان شاخص طعم تلخ و نامناسب در ماهی شناختهمی باشد. هیپو

شناساگر مناسبی برای تعیین تازگی ماهی است،زیرا طی نگه داری به تدریج تجمع پیدا می کند. 

بنابراین وجود یک روش آسان و سریع برای اندازه گیری هیپو گزانتین می تواند بسیار مفید باشد. 

عیین هیپو گزانتین طال برای ت الکترود خمیری کربن شیشه ای مبتنی بر گزانتین اکسیداز و نانو ذرات

 در نمونه های تن ماهی مورد استفاده قرار گرفته است.
           

 

 داژبال
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