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 بر صنعت شیالت آن کرونا و تاثیر
 بسته ها وها و هتلکشور و به تبع آن تعطیلی رستوراندر ۱۹-ه تولیدکنندگان با شیوع کوویدکاین قاعده مستثنی نبود؛ به طوری صنایع دچار ضرر و زیان شدند که صنعت آبزیان نیز ازبا شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از 

 ماهی برای را خود رغبت و میل نقدینگی کاهش دلیل به تولیدکنندگان که شد باعث امر همین و شدند مواجه مزارع در ماهی انباشت و مازاد با خرید، تقاضای کاهش با طورکل به و کشورها وارداتی و صادراتی مرزهای شدن

پرورش دهندگان ماهی در قفس با کاهش تقاضای  ها شد که همین امر در نهایت باعث شد تولیدکنندگان آبزیان به خصوصها و مراسمکرونا باعث تعطیلی بسیاری از رستوران شیوع ویروس .دهندت دس از بعدی دوره در ریزی

 مردم برای منزل در ماهی پخت زیرا. بود خواهد بیشتر ماهی در قطعا رقم این که کنیممی اعالم و است جمعیتی مراکز به مربوط مرغ مصرف درصد ۳۵بیان نمودند   -یسرداب انیماه هیاتحاد رعاملیمد- نبی زاده ماهی مواجه شوند،

ها و مراکز بیشترین میزان مصرف ماهی خانواده .شودتی ارائه میدرصد ماهی در مراکز جمعی ۴۰دهند. بنابراین شاید بتوان گفت سفارش می ماهی حتما شمالی شهرهای به سفر در یا رستوران به مراجعه در مردم و است سخت

 .درصد کاهش داشت ۵۰ ماهی فروش های نخستین سال است که در این مدت به علت شیوع کروناگردشگری در بهمن، اسفند و ماه

 ترسخت نیز آن انتقال بماند استخرها در بیشتر ماهی بچه هرچه طرفی از. است یافته افزایش آن تبع به نیز هاهزینه و شده گرم ۵۰ از بیش آن وزن و داشتند نگه موعد زمان از بیشتر رامراکز پرورش، ماهی  ،کرونا ویروس شیوع با 

اهی مشخصی را دریافت و فرآوری واحدها در طول سال حجم محقیقت این ر. ددانگرفتهرمراکز فرآوری نیز تحت تاثیر قرا ولید را تحت تاثیر قرار داده استکرونا بحث تهمچنین در بحث فرآوری نیز با توجه به اینکه  .شد خواهد

 پرورش که مشکالتی به مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان گلشاهی.ندارند را تعداد این فرآوری ظرفیت واحدهاشود این عد از چندماه وارد بخش فرآوری مینند. اما وقتی حجم زیادی از ماهی بکمی

 فروردین تا اسفند فاصله در که بود این هاآن بینی پیش. اندکرده خریداری نیز نیاز مورد خوراک و کرده سفارش ثبت بعدی دوره پرورش برای دهندگان پرورش: گفت و کرد اشاره شدند مواجه آن با ایام این در ماهی دهندگان

 . نشد برداشت کرونا شیوع با هاماهی این اماکنند  می اقدام بعد دوره پرورش برای هاآن و شودمی برداشت هاماهی
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 هابندی جدید مواد غذایی با قابلیت از بین بردن باکتریابداع بسته

 

 

 

دیتقاضا جهت خر شیکرونا و افزا 

 شده یبسته بند ییمحصوالت غذا

با  ییمواد غذا دیجد یبندابداع بسته

 هایبردن باکتر نیاز ب تیقابل

آنها کاربرد و هوشمند هایبندیبسته 

 گوشتی صنایع در

 

 التیبر صنعت ش  رآنیکرونا و تاث 

 والدت حضرت  ژهیومراسم   یبرگزار

 و روز دختر معصومه )س(

  نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آسیای

 2۰2۰میانه آلماتی 

 درصد مصرف  8۵کرونا عادات غذایی

 کنندگان را تغییر داد

 

 شده بندیبسته محصوالت غذایی جهت خرید تقاضا افزایش کرونا و

 

نوامبر  6-۴در تاریخ  ،2۰2۰آسیای میانه آلماتی نمایشگاه بین المللی مواد غذایی 

برای  را  فرصتی عالی این نمایشگاه د.شو( برگزار می۹۹آبان ماه  ۱6لیا ۱۴)

عمده  وآورده را فراهم آسیای میانه بندی درصصان بازار مواد غذایی و بستهمتخ

، خرده فروشان، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع کنندگان فروشان،

و خاورمیانه را به خود جلب هایی از آسیای میانه و سازمان یهای صنعتنانجم

 ند.کمی

 

 و روز دختر معصومه )س(برگزاری مراسم ویژه والدت حضرت 

 درصد مصرف کنندگان را تغییر داد 85کرونا عادات غذایی

 

با حضور بانوان  مراسم ویژه روز دختر ،پروتئین گستر سینا به گزارش روابط عمومی شرکت

در سالن جلسات شرکت  مدعو این مراسم و سرکار خانم جواهری سخنرانمحترم شرکت 

ضمن تبریک والدت هیئت مدیره ادامه این مراسم اعضای محترم  سپس دربرگزار گردید و 

  تقدیم نمودند. به بانوان شرکت  هدایایی حضرت مصومه )س(

ها از غذا برای ارتقای سالمت و نقش آن کنندگان، چگونگی استفادهرفتارهای غذایی مصرف رشی جامع ازساله گزا( هرIFIC)المللی اطالعات غذاییشورای بین

نفر از مردم آمریکا به بیشتر  ۱۰۱۱این شورا از  2۰2۰ه گزارش سال کند. در حالیکمیکنندگان منتشر درانتخاب مصرفاطالعات درج شده روی محصوالت غذایی 

کرونا در تعداد مصرف  آن است که پاندمی ل توجه این گزارشیکی از نکات قاب کرونا نقشی محوری در نتایج آن داشته است. موارد پرداخته است، تاثیر ویروس این

اند به سیستم غذایی به عنوان سیستمی امن ادی که در این نظرسنجی شرکت کردهدرصد افر 67دانند تغییری ایجاد نکرده است؛ ندگانی که سیستم غذایی را امن میکن

نبوده است بلکه اکثرا در ارتباط با دست زدن  های ناشی از غذا یا مواد شیمیاییسال جاری مربوط به بیماریاطمینان دارند. در واقع عمده نگرانی از بابت امنیت غذا در 

 به غذا و شرایط آماده سازی آن درسایه پاندمی کروناست. 

 

 

 پایگاه خبری انجمن صنایع غذایی ایران  منبع: 

اند که خاصیت ضد میکروبی غذایی ابداع کردهبندی مواد پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نوعی ماده جدید برای بسته

یرند، محکم و شفاف هستند و گحال حاضر مورد استفاده قرار می راتیلن که دهای پلیالیه .ها را از بین ببردتواند باکتریدارد و می

های جدیدتری احساس بندیارائه بستهبرد؛ در نتیجه نیاز به را از بین نمی هااتیلن، باکتریپلی آب مقاوم باشند.توانند در برابرمی

 "پولوالن"به موسوم ساکاریدپلی پلیمر نوعی بندی جدید،ع یک بستهبرای ابدا پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا. شودمی

(pullulan )موسوم به باکتریال طبیعیاز یک ماده آنتی آنرا به کارگرفتند که در "Lauric arginate"  های رقهو است.استفاده شده

توانند انتخاب خوبی برای گرفتند که میرهایی مورد استفاده قرابندیستهکیبی جدید، برای ساخت برساخته شده از این ماده ت

 .محافظت از گوشت و مرغ خام باشند

 

 

کرونا  ن مواد غذایی در زمان شیوع ویروستریایمن یا بیان اینکه محصوالت صنایع غذایهای صنایع غذایی بدبیرکل کانون انجمن

های باالی تولید، تقاضای مردم پاسخ داده کشور و فراوانی مواد خام و ظرفیت استراتژیکرجه به باال بودن ذخایگفت: با توهستند

اظهار  گزاری تسنیمرخب وگو با خبرنگار اقتصادیگفتهای صنایع غذایی ایران درانجمن کانون کاوه زرگران، دبیرکل.شودمی

ترین منبع ترین و مطمئنامنوزارت بهداشت در شرایط زمان حاضرشده دارای پروانه از بندیکرد: محصوالت صنایع غذایی بسته

فیت کافی برای افزایش تولید و تأمین مواد غذایی برای تأمین محصوالت غذایی مورد نیاز مردم هستند و صنایع غذایی ایران ظر

خانه در پی شیوع  های صنایع غذایی ایران با اشاره به خروج کمتر مردم ازدبیرکل کانون انجمن .مورد نیاز همه مردم کشور را دارد

ی مواد هااز فروشگاهجا صورت یکدهند خریدهای خود را بهکشور اظهار داشت: این روزها مردم ترجیح میکرونا در ویروس

های هکه این موضوع تقاضا برای مواد غذایی را باال برده است و در مقاطعی باعث خالی شدن قفسطوریغذایی انجام دهند به

 .العمل به تقاضای باالی مردم مرتبط باشدتواند به کندی شبکه توزیع در عکسکه این موضوع میفروشگاهی شده است، در حالی

تقاضای محصوالت این صنایع  ارهای مواد اولیه سبب شده افزایشبودن انبهای خالی تولید درصنایع غذایی و پرظرفیتوجود 

های این صنعت نیست و اختالل رازی به ایجاد ظرفیت تولید جدید دراحتی از جانب صنایع غذایی ایران قابل تأمین باشد و نیبه

  .شد ین از انبار کارخانجات رفع خواهدسرعت با تأمندارد و بهکوچک در عرضه برخی محصوالت جای نگرانی 

ی مدرن و نوین بدون دخالت هاشیوههای غذایی بهآوردهربندی فیی ایران یادآور شد: بستههای صنایع غذاکانون انجمن دبیرکل

برد و محصوالت صنایع میان میشود که عمالً امکان ورود هرگونه ویروس به داخل محصول را از کارخانجات انجام میدست در

 .غذایی در سالمت کامل هستند، به همین علت بهتر است مردم از محصوالت فله کمتر استفاده کنند

 غذایی صنایع محصوالت خوراکی مواد ترینایمن موجود بهداشتی مخاطرات به توجه با کشور کنونی شرایط در: کرد تأکید وی

 2020نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آسیای میانه آلماتی 
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 :گرهای گازحس
 

های بندیهمین اساس بستهابزارها باشد، بروظایف این  تواند ازرها و شناساگرها میگها، توسط حسسرفضای بستهگازهای موجود در زانتعیین نوع و می

کردن گازهای  گاز هستند که قادرند که با حس ایگرهگرهای شیمیایی بصری از جمله این حساند. حسگاز طراحی شدهگرهوشمند مجهز به حس

های محتوی محصوالت گوشتی، شروع فساد های فرار در فضای بستهد یا آمینحاصل از فساد میکروبی مانند گاز هیدروژن سولفید یا کربن دی اکسی

توان همراه با شیمیایی بصری، به عنوان مثال می رهایگحس هایی نشان داده یا هشدار دهند. دربه صورت عالمتالت را درک کرده و آن محصو

گرهای گاز، حس گرهایانواع دیگر حس از .کرد کنند، استفادهکه براساس سیستم فلورسنس عمل می pH گرها از شناساگرهای حساس بهحس

اند. برای تولید این ی محصوالت گوشتی استفاده شدهبندی محتوگازهای موجود در سرفضای بسته در سنجشباشند که اکسیژن بر پایه فلورسنس می

ل، در یک لفاف پلی استر شوند و مخلوط حاصچربی دوست به همراه یک بستر پلیمری در حالل آلی وارد می گرها، شناساگرهای رنگینوع حس

 ها بین نند و میزان حساسیت تشخیصی یا دقت در آنکعمل میkPa  ۱۰۰ اکسیژن بین صفر تاده فشارگرها در محدوی از این حسشود. برخمستقر می

فشار و  های عملیاتی از جنبهگراد می باشد، این دامنهه سانتی+ درج۳۰تا  -2۰گرهای مذکور نیز حدود سدامنه دمایی فعالیت ح .است kPa ۱/۰تا  ۱/۰

نند، کاده میاستف (MAP) بندی تحت اتمسفر تغییر یافتههکه از سیستم بست محتوی گوشت و محصوالت گوشتی هایبندیدما برای بسیاری از بسته

ها به غذا، باید انتقال آنگرها و احتمال و مواد افزودنی در ساختار این حسها جه به استفاده از مواد رنگی، پلیمرها، حاللبا تو د.رسمطلوب به نظر می

 انعت به عمل آید. کنندگان مماحتمالی برای سالمتی غذا و مصرف گرفته شود تا از خطراتها در نظرآن پایداری و ایمنیهای سمیت، محدوده

 :کرد اشارهتوان ی محصوالت گوشتی به موارد زیر میبندگرهای اکسیژن برای بستههایی ازکاربرد حسبه عنوان نمونه

های تحت خأل و های نوعی کالباس در بستهکیفی گوشت خام و گوشت پخته و برشگرهای اکسیژن برای کنترل در یک کار تحقیقی، نوعی از حس

اری محصوالت گرفت. در این تحقیق تغییرات میزان اکسیژن درون بسته در طول زمان نگهدرمورد استفاده قرا (MAP) یافتههای تحت اتمسفرتغییربسته

بندی محصوالت مذکور به کار برده به دست آمده در بهبود وضعیت بستهگرفت. نتایج مفید مورد مطالعه قرار گرهای مخصوص،مذکور، به وسیله حس

اکسیداسیون های محتوی محصوالت گوشتی بر ظت کم اکسیژن باقی مانده در بستهگرهای اکسیژن، اثر غلدر تحقیق دیگری با استفاده از حس .شد

های تحت خأل انجام شد. محصوالت گوشتی مورد بندیو بسته (MAP) های تحت اتمسفر تغییر یافتهی بسته بندیشد. این تحقیق بر رو ها بررسیچربی

اندک اکسیژن  گیری غلظت هایگرهای مذکور قادر به اندازهه حسبررسی شامل مرغ پخته شده، گوشت گاو خام و پخته شده بودند. نتایج نشان داد ک

کیفیت و زمان ماندگاری محصوالت  تواند در پیش بینیها میغلظت اکسیژن باقی مانده در بسته اطالعات به دست آمده از ها هستند.باقی مانده در بسته

  .گوشتی در ابعاد تجاری استفاده شود

 

 

 

 :زیستی گرهایحس

 

توانند، اطالعات مربوط به گرها میاین نوع حسشتی مطرح است. های هوشمند محصوالت گوبندیهها در بستابزاری هستندکه استفاده از آن از دیگر 

دو قسمت هستند، یک  های زیستی را در محصوالت بسته بندی شده، تشخیص داده، ثبت کرده و انتقال دهند. این ابزارها شاملها و فعالیتواکنش

های های زیستی را به پاسخنرژی است که عالمتیگر یک مبدل اکند و قسمت دها را تحلیل میستی را گرفته و آنکه اطالعات زی گیرنده زیستی

ن توانند به عنواها و اسیدهای نوکلوئیک میها، هورمونها، میکروبژنها، آنتیآلی مانند آنزیم مواد .سازدکمی تبدیل می گیریاندازهالکتریکی و قابل 

توانند را دارند، لذا می زا و تعیین سالمت یا عدم سالمت غذاهای بیماریمیکروارگانیسمگرهای زیستی، توان تشخیص گیرنده زیستی استفاده شوند. حس

گرهای زیستی توسط یک شرکت کانادایی طراحی شده و کاربرد نوعی از حس .شوندبندی مواد غذایی درآینده از جایگاه مناسبی برخوردارهدر بست

بادها اتیلن وجود دارد که آنتیآن یک بسته پالستیکی پلیست و درص بصری اگر مذکور شامل یک سیستم تشخین ابعاد تجاری پیدا کرده است. حسآ

 .های محتوی مواد غذایی استبندیبستهردهایی مانند موارد زیرروارگانیسمر به تشخیص فعالیت میکبا آن همراه هستند، لذا قاد
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های تحقیقاتی و کاربردی ها از جنبهآنگرایش روزافزون به های اخیر،که در سالباشندمینوین بسته بندی  هایهای هوشمند از تکنولوژییبندبسته 

انند توکه میهایی هستندهوشمند، سیستم بندیهای بستهسیستم ایم.ی گوشتی را شاهد بودههاگوشت و فرآورده یی مختلف از جملهغذابرای مواد 

 هایگرحسیی مانند رهاگحسبه عنوان مثال، . باشند انبارداری و نگهداری طی )غذا( دهنده تغییرات کیفی محصولگر و هشداردرک کننده، نشان

ه از جمل (RFID) های تشخیص با فرکانس رادیوییو سیستم (TTIدما ) -سته، شناساگرهای زمانب بودن عیب بی شناساگرهای شناساگرها، و اکسیژن

گوشتی را دارند. به منظور های فرآوردهگوشت و  بندیکه قابلیت استفاده برای بستهد آینبه حساب می های هوشمندبندیابزارهای مورد استفاده در بسته

های مذکور، توجه به کارآمدی تکنولوژی ها، افزایشآن کاران صنایع از مزایایرها، شناخت وآگاهی دست انداربرد تجاری این تکنولوژیکتوسعه 

 ظر می رسد. ها و افزایش پذیرش مصرف کنندگان ضروری به ننآهای اقتصادی کاربرد جنبه

بندی است برند، نوعی بستهبه کار می را( Smart Packaging) هوشبادی بنآن واژه بسته برخی منابع برای که (Intelligent Packaging) هوشمندبندی بسته

شود، که غذا درآن نگهداری میهای محیطیبندی شده و یا ویژگیآن بستهه درکهای مربوط به غذاییویژگی کردن بعضی ازکه از طریق درک و حس

های بندیمفهوم بسته گرچه درادهند. ها هشدارها، مطلع ساخته یا به آنکننده را از وضعیت این ویژگیصرفکننده، فروشنده و یا مقادرندکه تولید

ال بوده و با که در طول زمان نگهداری محصول، فع هایی استبندیبندی فعال، بسته. منظور از بستهتفاوت وجود دارد های هوشمند،بندیفعال و بسته

 ماندگاری عمر افزایش یا و بهبودکیفیت یا کردن یا حذف موادی از فضای بسته، موجب حفظصول، با ایجاد تغییرات و با واردتوجه به وضعیت مح

 هایسیستم بودن عیببی و بودن مؤثر که دارند را توانایی این هوشمند هایبندیبسته کهحالی در شوند،می( گوشتی هایفرآورده مثالً) محصول

عاتی رده و اطالک بندی شده را بررسیبسته یوضعیت غذای ها شرایط وبندیکنند. این بسته رسانیآن اطالعل کرده و در مورد کنتر عال راف بندیبسته

و تحقیقات در زمینه کاربرد از جلمه مطالعات . دهندو توزیع و فروش در دسترس قرار میبندی شده در ضمن انبارداری را در مورد کیفیت غذای بسته

 :توان اشاره کردو محصوالت گوشتی به موارد زیر میبندی هوشمند برای گوشت های بستهسیستم

 :(Sensors) گرهاحس 

 است که توان تشخیص، جایاییای گر، وسیلهباشند. منظور از حسمی رها و شناساگرهاگهای هوشمند، حسبندیرح در بستهترین ابزارهای مطاز عمده

واقع  رد که دکنگر بروز میالمت از طرف وسیله حسگیری به صورت یک عرا دارد. این تشخیص یا اندازه ای خاصگیری انرژی یا مادهو اندازه

شود، وجود یاستفاده م (MAP) تهبندی تحت اتمسفر تغییر یافوقتی از بسته .باشدمعرض انرژی یا ماده مورد نظر می گرفتن درگر قرارپاسخ آن حس

گری که قادر باشد وضعیت گازهای موجود در سرفضای بسته را حس کرده و نشان دهد، بسیار مفید خواهد کننده هوشمند یا حسیک سیستم تکمیل

شیمیایی  اطالعات فیزیکی یا گیرنده، گیرنده و یک مبدل انرژی. در بخش گرها شامل دو بخش عملیاتی اصلی هستند، یعنی یکبسیاری از حس .بود

ابل تجزیه گردد و سپس مبدل، انرژی دریافتی را به یک سیگنال یا عالمت مناسب که ق، گرفته شده و به انرژی تبدیل میشودکه از طرف غذا منتشر می

ص خصوصیاتی مانند تازگی یا کهنگی های مواد غذایی، باید توانایی تشخیبندیرهای مورد استفاده در بستهگند. حسکو تحلیل است، تبدیل می

 . ها و نیز فساد حاصل از اکسیژن یا افزایش دما را داشته باشندمحصول، وقوع فساد میکروبی، تند شدن یا ترشیدگی اکسیداسیونی چربی
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