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 ریاست جمهوری یفناور ستیستاد ز توسط ییایدر انیماه ریطرح تکث
  

 یسازیستخراج و تجارا .شودیم ییاجرا ییایدر انیو پرورش ماه ریها در تکثفرومون یسازیاستخراج و تجار ،یجمهوراستیر یفناور ویمعاونت علم یفناور ستیستاد ز تیبا حما

 هافرومون . شودیم ییاجرا یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم یفناورستیستاد توسعه ز تیاست که با حما ی( طرحیتیصب ی)ماه ییایدر انیو پرورش ماه ریها در تکثفرومون

 .در حال اجرا است یتیبصگونه  یماه یطرح فعال بر رو نی. اگذارندیاثر م کسانی یهابر گونه  بدن  از رونیب طیمح  ها هستند که درمشتقات آن ای یهورمون یمولکول یهاگنالیس

تا اعماق متوسط  یکم عمق ساحل یهافارس و سواحل هند، از آب جیدر خل یادیز زانیاست که به م ییایبا ارزش در یاز غذاها hasta Sparidentex یبا نام علم یتیصب یماه

طرح  نیا ،یاساس اعالم معاونت علم بر .شده است هیتوص محجم و سرعت تحرک اسپر شیها و افزااسپرم تیالیبا هدف س یتیصب یماه یبرا ی. استفاده از فرومون جنسشوندیم افتی

 یابا بودجه یالتیعلوم ش قاتیموسسه تحق یبا همکار و  یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم یفناورستیستاد توسعه ز یو توسعه فناور رساختیگروه پژوهش، ز یبا همکار

 شده است. ییاجرا الیر اردیلیهزار م کیبالغ بر 
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 ستاد  توسط ییایدر انیماه ریطرح تکث

 ی ریاست جمهوریفناور ستیز

  برگزاری دوره آموزشی ایمنی و

 سالمت شغلی 

  نمایشگاه تخصصی ایران آگروفود

2020 

  پایش فساد ماهی با استفاده از

 نانوحسگر ایرانی

 ساخت کیت تشخیص انقضای مواد غذایی

 

ن المللی ایران آگروفود، صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و ینمایشگاه ب

بود در خرداد ماه برگزار گردد،  که قرار  ،99، تهران صنایع وابسته بیست و هفتمین دوره

بین المللی   هایمحل دائمی نمایشگاه  در 99مهر  16الی  13در تاریخ با سه ماه تاخیر 

های بهداشتی برگزار گردید و ان با رعایت پروتوکلصهران صرفا ویژه بازدید متخصت

   انجام شد. بازدید عموم به صورت مجازی 

 برگزاری دوره آموزشی ایمنی و سالمت شغلی

 

 یرانینانو حسگر ا استفاده از   با یفساد ماه شیپا

 ، با حضور پرسنل تولید در HSEسالمت شغلی با هماهنگی  واحد  ایمنی و یاولین دوره آموزش

. بیست و هفتم مهرماه در محل سالن جلسات شرکت پروتئین گستر سینا برگزار گردید  تاریخ

 عالیم شناخت آورنده وجود به اجتماعی عوامل  اهمیت با آشنایی برگزاری این دوره هدف از 

 . شایان ذکر است باشدمی شغلی فرسودگی بر غلبه هایویژگی و شغلی فرسودگی های نشانه  و

پرسنل اداری و فنی سایر پرسنل از جمله  آبان ماه برای بیستمششم و  هایتاریخ دوره فوق در

  .شداهد نیز برگزار خو

 ینانوحسگرها  ،یقاتیپروژه تحق نیگفت: در ا  pH حساس به یسنسور هانانو  با استفاده از "یفساد ماه شیپا" یطرح پژوهش یمجر یه گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز قرآنب

ها رنگ حساس بوده و در اثر واکنش با آن یفساد ماه اثرشده در  دیتول یهانیشوند که نسبت به وجود آمیم یجاساز یماه یدر بسته بند یطور یسیشده به روش الکترور دیتول

   شیافزا  گازها سبب نیشوند که ایم  منتشر نهیآم یگازها یفساد ماه  ادامه داد: معموالً در هنگام شروع یپژوهش  طرح نیا یمجر. کندیم رییتغ یبندبسته یشده بر رو هیبرچسب تعب

pH    حساس به ینانو حسگرها نیبا استفاده از ا بیترت نیتر خواهد بود؛ بدرنگ واضح رییشود، تغ شتریب نیشده و هر چه غلظت آم یبندبسته طیو محماهی pH توان مراحل یم

 یبا استفاده از نانوسنسورها یفساد ماه شیپا یطرح پژوهش یبا اشاره به اهداف اجرا یو .داد صیفساد کامل را تشخ  نیهمچن  هشدار جهت مصرف در زمان محدود و  ،یتازگ

 استفاده از   با تیفیک شیپا جهینت  بوده و اغلب با افت همراه است و در ریپذ رییتغ اریبس عیو توز یبنددر چرخه بسته یریبه لحاظ فساد پذ ییمواد غذا تیفیافزود: ک pHحساس به 

 رهیمحصول و کنترل تا زنج تیفیبهتر ک  نییتع یرا برا یو مهم یکاف تواند اطالعاتیاست که م یضرور یامر عیو توز یحمل و نقل، انباردار ،یسنسورها در مراحل بسته بند نیا

دهند گفت: استفاده از بسته یاز صادرات کشور را به خود اختصاص م یبخش مهم ییایمحصوالت در نکهیبا اشاره به ا یقرآن همه از جمله مصرف کننده فراهم کند. یبرا عیتوز

 دراتتواند موجب توسعه صایمصرف کننده قرار دهند م اریمحصول اطالعات الزم را در اخت تیفیکه بتوانند در خصوص ک یمناسب یشناساگرها یریبکارگ نیمناسب و همچن یبند

 محصوالت شود. نیا

 

 https://www.mehrnews.com : منبع

بندی غذاها بسته .اند که قابل تجزیه زیستی استباکتریال برای محافظت از مواد غذایی ابداع کردهپژوهشگران روسی، نوعی پوشش آنتی

شوند. این مواد، برای محیط زیست مضر پروپیلن ساخته میاتیلن و پلیمعموال از ترکیبات شیمیایی مبتنی بر پلیمرهای مصنوعی مانند پلی

را  کنند، بندی مواد غذایی باید از غذا محافظت کند و مواد سمی که غذا را آلوده میهستند و تجزیه آنها به زمان زیادی احتیاج دارد. بسته

جا بگذارد، تجزیه شود. پژوهشگران  بندی باید بدون این که ردی از خود در محیط زیست بهبر نداشته باشد. از سوی دیگر، این بسته در 

ساکاریدها، تاثیر منفی بر سالمت انسان یپل بندی موادغذایی ابداع کنند. ساکاریدها، چنین پوششی را برای بستهتوانستند با استفاده از پلی

هستند. کیتوسان، نوعی (Chitosan) کیتوسان باکتریال، مبتنی برهای آنتیاین پوشش .ندارند و غیرسمی و قابل تجزیه زیستی هستند

روز  10پژوهشگران برای آزمایش این پوشش، چندین موز را به مدت  .شودپوسته میگو و خرچنگ یافت می ساکارید است که در پلی

این پارامترها  گیری کردند.اکسید کربن را اندازهها و سطح انتشار دیآن C در آنها پیچیدند و طی دوره آزمایشی، وزن موزها، ویتامین

نتایج به دست آمده از بررسی موزهایی بدون این پوشش مقایسه شد. موزهایی که در پوشش قرار داشتند، سه برابر  با  روز  10پس از 

ست با توجه به نتایج به د .ها نیز هشت برابر کمتر بودآن C میزان کاهش ویتامین کمتر از موزهای گروه دوم، وزن از دست داده بودند و 

 .های مبتنی بر کیتوسان، برای محافظت از محصوالت غذایی مناسب هستندتوان گفت که پوششآمده، می

 

 

 

ماده  دیتول رنگ و  رییبا تغ ییمواد غذا یانقضا صیتشخ یبرا ییهاتیاز ساخت ک ییغذا عیصنا  موسسه علوم و یمعاون پژوهش

موضوع  کی ییغذا تیامن نکهیبر ا دیبا تاک ییغذا عیموسسه علوم و صنا یعاون پژوهشم.. مواد خام خبر داد یضدعفون یبرا یعیطب

که  میکنیم ییاجرا ییغذا تیرا در حوزه امن یقاتیو تحق یعلم یموسسه کارها  نیا  شود گفت: ما در یو مهم محسوب م یجد

معاون پژوهشی موسسه علوم و صنایع غذایی  مردم باشد. یازهاین یپاسخگو  گرید یسو  از  صنعت را برطرف کند و ازین تواند می

 این رو  از   آیندمی هایی بوجود آالینده غذایی  در تولید محصوالت ها هستند ویکی از معضالت ما آالینده اینکه  بهبا توجه 

یکی   .منجر شودنهایت به سالمت افراد جامعه  در   تواند در کاهش این آالینده ها تاثیر بسزایی داشته باشد وبکارگیری صنعت می

مواد غذایی همچون   های تشخیصی برای شناسایی برخی از ترکیبات موجود درموسسه کیت این  تولید شده در از محصوالت

 یک  وی اظهار داشت: همچنین محصول دیگری برای نشان دادن تاریخ تولید و انقضای  نیتریت، باکتری، میکروب و ... است.

 محصوالت بندی بسته  قرار گرفتن بر روی ها با این کیت  دیگر تحقیقاتی است که به نتیجه رسیده است. محصول در صنایع غذایی از 

 .دهند نشان را محصول تولید و انقضا تاریخ توانندمی رنگ تغییر با غذایی
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و ممکن است  ستین ییایدر یهاطیمنحصر به مح یجلبک ییاست. شکوفا یآبستیز ستمیس کیها در انباشت در تعداد جلبک ای یآن رشد یبه معن یجلبک ییشکوفا

ممکن  هاییاز شکوفا ی. بعضتندهس یجلبک ییشکوفا ندیفرا ریدرگ توپالنکتونیف یهااز گونه یتعداد اندک ای کیرخ دهد. به طور معمول تنها  زین نیریش یهادر آب

هاست که جلبک بخشانیز ییشکوفا ند،یفرا نیمورد توجه در ا نوع. است دارزهیرنگ یهاسلول یداده شوند که حاصل انبوه صیآب تشخ رنگ رییتغ یاست از رو

  .شودیبا نام کشند سرخ شناخته م  است و فامیاقهوه ایاغلب قرمز  هاییشکوفا نیاست. ا هاتوپالنکتونیمضر ف ای ینوع سم ادیشامل ازد

 یادیمقدار ز یکودها حاو نیکند، ایکمک م یجلبک یشکوفائ دهیبه رشد پد ییایمیش یکودها یحاو یکشاورز یهاو پساب یو صنعت یشهر یهاورود فاضالب

 شتریورود فاضالب ب زانیقدر م هررا به دنبال دارند.  ونیکاسیفیتریو در صورت تداوم ن ایشدن آب در یغن دهیشوند پدیم ایوارد آب در یفسفات و ازت هستند که وقت

ها شده و عالوه نور به مرجان دنیدر دراز مدت باعث نرسفایی جلبکی شکواست. در صورت تداوم  شتریب یپالنکتون ییو به دنبال آن شکوفا ایترشدن آب دریباشد غن

 هایآب توازن کشت ،ستیز طیکرد. دخالت انسان در محخواهد ابودو ن دیسف جیرا به تدر شیک رهیفارس و اطراف جز جیموجود در خل یهامرجان ان،یتلف شدن آبز بر

ورود  ،یانسان یهاتیدر بخش فعال .شده است انیو امارات باعث کشته شدن آبز رانیا یدر سواحل جنوباین پدیده باشد. یم دهیپد نیا یاصل لیآب از دال یآلودگ... و

از آهن  یمعلق غن ذرات .شوندیم یجلبک ییحرارت موجب شکوفا شیافزا یهستند در پ تراتیاز فسفات و ن یکه عمدتاً غن ییایمیش یو زه آب کودها یفاضالب انسان

  .باشد یدر جهان م یجلبک ییشکوفا جادیاز عوامل ا نیز یکی

 یهاگونه ژهیبه و ییایموجودات در شتریب ریم است تا از مرگ و یفارس به خصوص استان هرمزگان ضرور جیخل یساحل یهاآب یشناسو آب توپالنکتونیف شیپا

 یماه یبرانش یرو ینیمخاط ژالت نیکنند و ایترشح م ینیبوده که مخاط ژالت ومینیگونه کوکلود یبلوم پالنکتون لیها به دلیشدن ماه تلف. شود یریآن جلوگ یتجار

 یخوراک یقرمز در بافت بدن صدف ها یاست، سموم شکوفائ شتریب یخوراک یهاصدف یرو یپالنکتون یشکوفائ نیا ریتاث. شودیها مآن یباعث خفگ  ها را گرفته و

در منطقه  یتن ماه 20حدود  84منتشر شده در سال  یهااساس گزارش بر .وجود دارد یماریب ایامکان انتقال سم  یخوراک یهاصدف قیطر از و  بنابراین  کندینفوذ م

است که در  ییهادهیکشنده قرمز از جمله پد دهیو پد یجلبک ییشکوفا. اندکشند قرمز تلف شده دهیبر اثر پد تیدر کو یالدیم 2001در سال  یتن ماه 100جاسک و 

 یهاتیمحلول آب و...(، فعال ژنیاکس شیافزا ن،یو فلزات سنگ یمواد مغذ شیافزا ا،یمتالطم شدن آب در ، ایآب در ،هوا یفصل، کاهش دما ریی)تغ یطیمح طیاثر شرا

و  انیو تلفات ماه فیموجب تضع ، شودیم جادیها ایگآلود ریو سا ینفت یهایآب توازن شناورها، آلودگ ،یصنعت ،یفاضالب انسان یکه با آلودگ یمناطق رینظ یانسان

موجودات از جمله  ریبه سا ییشبکه غذا قیکنند که از طریمنتقل م ییغذا رهیرا به زنج یبودن، سموم یها به علت سماز گونه یحال بعض نیدر ع شود.یم انیآبز ریسا

 .کند تیتواند سرایم هاانسان

د، باشیم سیفسفر و سل زانیوابسته به م نیریش یهاآببلوم در، هایذمغ زیانباشت ر: اصول اثبات شده(جهان ) اقیانوسی یهادر آب جلبکی شکوفاییامل موثر در عو

فارس هنوز  جیدر خلباشد، میآهن  زانیوابسته به م ییایاکثر مناطق در یهابآبلوم در ریاساس مطالعات اخ بر شد،با یم تروژنین زانیوابسته به م ییایدر یهابلوم در آب

 . است یکننده در بلوم جلبک نییعامل تع آهن ..( ایفسفر  ای تروژنی)ن یمغز زیمشخص نشده است کدام ر

زرد، های قرمز، صورتی، تواند شامل رنگبستگی به نوع گونه فیتوپالنکتون و رنگیزه آن دارد و می سرخ رنگ آب دریا به هنگام وقوع کشند نوع: نگ آب دريار

های ایران نیز نوع رنگ غالب در آب. شودای باشد. ولی از آنجا که بیشتر این پدیده به صورت قرمز است، به همین لحاظ معموال به آن کشند سرخ گفته میسبز و قهوه

تیره  ای معموالً زرد رنگ و برای سیانوباکترها نیز معموالً دیاتومههای گونه شود. رنگنام ناکتیلوکا ایجاد میار به دکتاژ ای دوای است که توسط گونهقرمز تا قهوه

پالنکتونی  هایهای پالنکتونی در آن حد نیست که رنگ آب دریا را تغییر دهند و بر عکس، هر تغییر رنگی نیز ناشی از شکوفاییاست. البته تراکم سلولی بیشتر شکوفایی

 نیست.

  :  ثيرات كشند بر محيط و آبزيان تا

 تغییرات میزان اکسیژن و گاز کربنیک  

 اهکنآب شیرینو  نسداد آبگیرهای دریاییا، مرگ و میر انبوه ماهیان و آبزیان  

 های پرورش آبزیانتوقف و لطمه به فعالیت  

 های گردشگریتوقف فعالیت 

 هامرگ و میر دیگر موجودات مانند پرندگان دریایی و پستانداران دریایی مانند دولفین  

 ورود توکسین به آب دریا 

   اهانسان میر و مرگمسمومیت آبزیان و غذاهای دریایی 
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از سدیم پلی فسفات ها به صورت وسیع الطیف  .های مهم مجازی هستند که در حوزه صنایع و مواد غذایی کاربرد دارندها افزودنیسدیم پلی فسفات

  .محصوالت غذایی مخصوصا فرآورده های گوشتی مانند سوسیس و کالباس استفاده می شوددر جهت بهبود کیفیت مواد و 

 لی فسفات سديم چيست؟پ

ها فسفات  ای مانندبر اساس ترکیب شدن ترکیبات ساده  باشد که در اکثر غذاها وجود دارد وم برای انجام اعمال حیاتی بدن میفسفر ماده مهم و الز  

فسفات ها پلی نهای متنوعی دارند که یکی از مهم ترین آهای مواد غذایی، گونهفسفات .سازدتری دارند، را میختارهای پیچیدهها که ساو پلی فسفات

های ات در کنار یکدیگر از طریق پیوندفسف  ها، بیش از سه واحد فسفات وجود دارد، یعنی اگر بیش از سه واحد سادهها هستند که در ساختمان آن

نام برد که   توانمی گویند که از مهم ترین نمک های آن، سدیم پلی فسفات را کنند که به آن پلی فسفات میقرار بگیرند، ترکیبی را ایجاد میشیمیایی 

 .های متنوعی را دارندحوزه مواد و صنایع غذایی کاربرد در

 :كاربرد پلی فسفات سديم خوراكی

 خاصیت واسطه به خوراکی فسفات پلی سدیم. باشدمی لبنیات تولید و گوشتی هایفرآورده تهیه در ،ترین کاربرد و استفاده پلی فسفات سدیممهم

 .داد خواهند دست از حرارت اثر در کمتری چربی و آب که صورت بدین شود؛می گوشتی هایفرآورده بهتر نگهداری موجب خود کنندگیامولسیون

همچنین  شود. یشتر استفاده میب بهتر و  هایی مانند سوسیس و کالباس از پلی فسفات سدیم در جهت نگهداری هنگام تهیه فرآورده  نوان مثال دربه ع

از سدیم پلی فسفات در  .گذاردنی و نقش آنتی اکسیدانی تاثیر می، باال بردن قدرت یوPH گوشتی به صورت افزایش هایدر فرآورده فسفات سدیمپلی

کنندگی، تشدید کننده کنندگی، معلقهای سدیم پلی فسفات ها، تثبیتترین ویژگیمشود. از جمله مهپنیر پیتزا استفاده میهای لبنی نیز مانند فراورده

و چربی درصد میزان گوشت  4های گوشتی، ها در فرآوردهنرمال استفاده از سدیم پلی فسفاتمیزان  .باشدو گیرنده بافری در مواد غذایی میحاللیت 

. شودیی مانند ماهی و میگو استفاده میهاچنین جلوگیری از فساد در فرآوردهطعم و هم ،ن از این ماده در جهت حفظ تازگیباشد. همچنیده میفراور  آن

 باشد: میدر صنایع غذایی شامل موارد زیر  کاربرد های پلی فسفات سدیم

کردن  خردگوشت در نگهداری آب در مراحل مختلف برش، دما دادن و  سوسیس و کالباس، تواناییمانند های گوشتی در فرآورده رطوبت: نگهداری

پلی فسفات سدیم از جمله موادی است که  شود.ن مانند سوسیس و کالباس محسوب میهای آگوشت و فرآوردهخ طب، عیین کیفیتعامل مهمی در ت

شود و در نتیجه تاثیر به سزایی در حفظ کیفیت گوشت و ما دادن و خرد کردن میعنی برش، دباعث حفظ رطوبت گوشت در حین مراحل مختلف ی

  .رطوبت آن دارد

گلوبین و هموگلوبین در آن هاست، وقتی گوشت در فضای آزاد و در های گوشتی به واسطه وجود میورنگ قرمز و شفاف فرآورده دهندگی:نگ ر

کند، لذا سدیم پلی میوگلوبین در جذب اکسیژن هوا، پس از مدتی اکسیده شده و به رنگ قهوه ای تغییر میگیرد، به واسطه تمایل معرض هوا قرار می

 گذاری در جهت جلوگیری از اکسیده شدن گوشت هستند و در نتیجه باعث حفظهای گوشتی، ترکیبات بسیار اثرفرآورده PH ها از طریق حفظفسفات

   شوند.رنگ قرمز گوشت می

ها می باشد. پلی فسفات سدیم از طریق حفظ رطوبت و امثال ی گوشتی در اثر تجزیه اکتومیوزینهافرآورده یکی از عوامل تردی  غذایی:ردی مواد ت

  .کندرد شدن فرآورده های گوشتی کمک میشود و در نتیجه به تباعث افزایش تجزیه اکتومیوزین میآن 

ر دهنده طعم فرآورده های گوشتی، فاسد شدن آن هاست. سدیم پلی فسفات با جلوگیری از فاسد شدن یکی از مهم ترین عوامل تغیی بهبود کننده طعم:

 . های گوشتی دارندسزایی در حفظ طعم گوشت و فرآوردهسریع، تاثیر به 
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