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 -1دانشیار 2 ،و  -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
(دریافت ،0011/10/01 :پذیرش)0011/10/22:

چكيده
امروزه با افزایش آگاهی مصرفکنندگان و تمایل آنها به تهیه و مصرف محصوالت غذایی سالم ،توجه تولیدکنندگان بهه اسهتداده از روشههای
نوین بستهبندی را افزایش داده است .بستهبندی هوشمند یکی از انواع بستهبندیهای نوین است که با جمعآوری و ارائهه االعاهات از محهیط
داخل و بیرون ماده غذایی ،نسبت به کیدیت و قابلیت مصرف محصول بستهبندی شده هشدار میدهد .نشانگرهای زمهان -دمها یکهی از انهواع
بستهبندیهای هوشمند محسوب میشوند که در مواردی که نگهداری محصول به شرایط دمایی خاصی نیاز دارد مورد استداده قرار میگیرند.
حمل ونقل ،نگهداری و ارضه محصوالتی مانند فراوردههای گوشتی و محصوالت لبنی بهه حدهز زن یهره سهرما نیازمنهد اسهت و نشهانگرهای
زمان -دما قادر هستند نسبت به راایت یا ادم راایت این شرایط در الی نگهداری و ارضه محصول هشدار دهند .نشانگرهای زمان -دما انواع
مختلدی دارند و هرکدام از آنها با ساز وکارهای امل متداوت نسبت به پایش شرایط نگهداری و ارائه االعاات ،اقدام مهیکننهد .در ایهن مقالهه
مروری ،انواع نشانگرهای زمان -دما معرفی شده و ساز وکار امل آنها و همچنین کاربردشان بهانوان بستهبندی هوشمند در محصوالت غذایی
مختلف تشریح شده است.
واژههاي كليدي :بستهبندي هوشمند ،نشانگر زمان -دما ،ساز وكار عمل ،انبارمانی ماده غذایی ،حساسيت تغيير رنگ

 -1مقدمه

1

امروزه ااتماد مصهرف کننهدگان بهه محصهوالت غهذایی و رقابهت
تولیدکنندگان برای بهدست آوردن سهم بیشهتر از بهازار مصهرف،
بااث شدهاسهت کهه در کنهار نهوآوری در محصهوالت ،توجهه بهه
استداده از بستهبندیهای نوین نیز بهیش از پهیش افهزایش یابهد.
مصرفکنندگان داشتن االعاات درباره ترکیبات بههکهار رفتهه در
محصول ،شرایط کیدی و شرایط تهیه و نگهداری را جهز حقهو
خود میدانند .ارائه نوای بسته بندی که بتواند االعاات بیشهتری
در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد و تعامل بیشهتری بهین مهاده
غذایی و مصرفکننده برقرار کند ،میتوانهد پاسهخگوی ایهن نیهاز

باشند .ویژگی بارز بستهبندیهای هوشمند ،توانایی ای اد ارتبها
با مصرفکننده و مخابرۀ االعاات مربو به محصول بسهتهبنهدی
شده به مصرفکننده است .خصوصیتی که دیگهر بسهتهبنهدیهها
فاقد آن هستند [ .]0بسهتهبنهدیههای هوشهمند براسهان نحهوه
املکرد و نوع االعااتی کهه ارائهه مهیدهنهد ،بهه انهواع مختلدهی
البقهبندی میشهوند .مهمتهرین انهواع بسهتهبنهدی هوشهمند در
صنایع غذایی ابارت از نشانگرهای رشد میکروبی ،نشانگرههای
زمههان -دمهها ،نشههانگرهههای میهزان تههازگی مههواد غههذایی و انههواع
حسگرهای تشخیص ترکیبات شیمیایی مختلهف ماننهد ترکیبهات
سمی و بیماریزا هستند [.]2،2
هدف اصلی این مقاله ،مرور انواع نشانگرهای زمهان -دمها بهه

مصرفکنندگان باشد.

انوان یکی از مهمتهرین انهواع بسهتهبنهدی هوشهمند در صهنایع

بستهبندیهای هوشمند به انهواای از بسهتهبنهدیهها االهع
میشهود کهه توانهایی ای هاد ارتبها بها مصهرفکننهده از الریهق
شناسایی ،حس ،ثبت ،ردیابی ،مخابره کردن االعااتی در خصوص
کیدیت و شرایط تازگی یا فساد محصول به مصرفکننده را داشته

غذایی است .در این مقاله ،البقههبنهدی نشهانگرهای زمهان -دمها

*

رایانامه نویسنده

مسئولh.almasi@urmia.ac.ir :

براسان ساز وکار امل و نحوه املکرد آنهها در تشهخیص میهزان
تازگی و مدت زمان انبارمانی محصول غذایی مهورد بررسهی قهرار
گرفتههه اسههت و بههه جدیههدترین دسههتاوردها در زمینههه توسههعه
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بستهبندیهای هوشمند بر پایه نشانگرهای زمهان -دمها پرداختهه
شده است.

برگشتناپذیر هستند و نتی ه را در قالب تغییرات قابهل مشهاهده
اام از تغییر در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی حسگر مانند تغییر
شکل یا تغییر در رنگ آن نشان میدهند [.]1

نشانگرهاي زمان -دما

-2
دما یکی از اوامل بسیار مهم و تأثیرگهذار در کیدیهت محصهوالت
غذایی مختلهف در الهول مهدت نگههداری اسهت .بعهد از اامهال
فرایندهای مختلف بهرای تهیهه فهراوردهههای غهذایی گونهاگون و
بستهبندی آنها ،دمای نگهداری با توجه به ویژگهیههای محصهول
غذایی متداوت است .از مرحله تولید تا مصرف فراوردههای غذایی،
ادم کنترل و اامال دماهای نامناسب بااهث کوتهاه شهدن زمهان
نگهداری ایمن و سالم ماده غذایی میشود .محصوالتی که توزیهع
و نگهداری آنها مستلزم تأمین دماههای پهایین هسهتند ،از جملهه
موادی هستند که تنظیم و حدز دمای مناسب در کنتهرل فسهاد
آنها بسیار مهم هستند .بنابراین نظارت و پایش دمای نگهداری از
ضروریترین نیازهای مدیریت مدت انبارمانی مهثثر مهواد غهذایی
محسوب میشود .یکی از راههای مثثر و مقهرون بهه صهرفه بهرای
پایش و نظارت بر دمهای نگههداری مهواد غهذایی ،بههکهارگیری و
استداده از نشانگرهای زمان -دما 0است [.]0،1
زمان و دمای نامسااد در افت خصوصیات کیدی فراوردهههای

در برخی موارد ،هدف از بهکارگیری نشانگرهای زمان -دمها،
برای نظارت بر دما و زمان در الول مدت نگهداری و توزیع نیست.
یکههی از پرکههاربردترین روشهههای افههزایش ایمنههی و سههعمت
محصوالت غهذایی اسهتداده از دماههای بهاال بهرای از بهین بهردن
میکروارگانیسمههای مختلهف اامهل فسهاد اسهت .ترکیهب دمها و
زمانهای مختلف برای از بین بردن یا بیاثر کردن این موجهودات
تحت فرایندهای مختلف مانند پاستوریزاسهیون و استریلیزاسهیون
ان ام میشود .در کنار مزیتهای یاد شهده در رابطهه بها افهزایش
ایمنی و سعمتی محصوالت با استداده از تیمار حرارتهی ،کهاهش
ارزش غذایی و از بین رفتن ترکیبات مدید که نسبت بهه حهرارت
حسان هستند از جملهه معایهب فراینهدهای حرارتهی محسهوب
میشوند .بنابراین استداده از نشانگرهای زمان -دما برای تعیهین
کدایت فرایند حرارتی ،مهیتوانهد یکهی دیگهر از کاربردههای ایهن
فناوری در کنار کاربرد آنها در بستهبندی مواد غذایی باشد [.]0
بهالورکلی ،خصوصیات نشانگر زمان -دمای ایدهآل ابارتند از:

غذایی بسیار تأثیرگذار است .االعااتی که در رابطه با دوام و بقای

 ) 0در مقابل تغییرات زمان و دما بسیار حسهان باشهد و واکهنش
نشان دهد.

مانند تاریخ انقضا  ،تضمینی برای سالم و ایمن بودن محصهول در

 )2پاسخ آن به راحتی قابل اندازهگیری و برگشتناپذیر باشد.

ایمنی و سعمت مواد غذایی روی برچسبهای آنها درج میشهود
الول این دوره نگهداری نیست .چرا کهه تهاریخ انقضها نگههداری
محصههول در هنگههام توزیههع و نگهههداری را در شههرایط مطلههوب

 )2واکنش نشان داده شده قابل تعمیم به میهزان افهت کیدیهت و
مدت ماندگاری محصول باشد.

میگردد .بنابراین در صورت ادم راایت شرایط بهینه پیشبینهی

 )0واکنش ارائه شده توسط نشانگر قابل االمینان باشد و همواره

شده ،امعً تاریخ انقضا کارایی و صحت خهود را از دسهت خواههد

در شرایط دمایی یکسان پاسخ ارائه شده یکسان باشد.

داد .برای دستیهابی بهه ایمنهی و سهعمت کامهل محصهوالت در

 )1بهکارگیری و استداده از آن ارزان و ساده باشد.

پیشبینی میکند و براسان این شرایط مطلوب تاریخ انقضا درج

زن یره تأمین غهذا ،نظهارت بهر دمها در تمهامی مراحهل توزیهع و
نگهداری تا رسیدن بهدست مصرفکننده و ثبت تغییهرات دمهایی
امری ضروری است .این امر در قالب بستهبندیهای هوشهمند بها
نشانگرهای زمان -دما ان ام میگیرد .به بیان امومیتر ،بهه ایهن
نوع بسته بندیها نظارت بر دما از مزراه تا چنگال گدته میشهود
[.]2
نشانگرهای زمان -دما ،قادر به انهدازهگیهری دمها و زمهان و
تغییرات وابسته به آنهها هسهتند و تاریخچههای از دمها و زمهان را
بهالور کامل یا جزئی منعکس میکنند .این نشهانگرهها براسهان
تغییههرات مکههانیکی ،شههیمیایی ،آنزیمههی و میکروبیولههو یکی کههه
TTI
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 )2انعطههافپههذیر باشههد بهههالههوریکههه بتههوان در پیکربنههدیههها و
بستهبندی های مختلف برای محدودههای دمایی مختلهف (دمهای
ان ماد ،خنک کردن و اتا ) بهکار گرفت.
 )0دوره پاسخ مدید داشته باشد .بهالوری که از چند روز تا بیشتر
از یک سال نیز واکنش مناسب و قابل ااتمادی ارائه دهد.
 )1تا حد امکان در اندازههای کوچک قابل تهیه و استداده باشهد.
این مزیت ،بهکارگیری سهل آنها در انواع بستهبندیهها را ممکهن
میکند.
 )9بعد از فعال شدن ،مهدت مانهدگاری بهاالیی داشهته باشهد و از
الرف دیگر فعالسازی آن راحت باشد و با کمتهرین حهد آسهتانه
فعال شود.
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 )01تنها اامل محرک برای ارائه واکنش و پاسخ در نشانگر ،دما

از این نشانگر در بسته بندیهای مواد دارویی و مواد غذایی برای

باشد .بنابراین دیگر اوامل مانند نور ،رالوبت نسبی ،انواع گازهای

کنترل ادم اامهال دماههای نامناسهب در الهول مهدت توزیهع و

محیطی و آلودگی ها نباید بهر واکهنش نشهانگهر تهأثیری داشهته

نگهداری استداده میشود .اگر بخواهیم ساختار ایهن نشهانگهر را

باشند.

دقیقتر بررسی کنیم ،دو قسمت م زا در سهاختار آنهها مشهاهده

 )00در مقابل تنشهای مکانیکی (تنشهای ناخواسهتهای کهه در
حین حمل و نقل وارد میشوند) مقاوم باشد و واکهنش نشهانگهر
تحت تأثیر این تنشها قرار نگیرد.

میشود .در یکی از بخشها محلول آنزیمی به همراه ترکیب رنگی

 ) 02سمی نباشد و در الول مدت نگهداری محصهول در صهورت
تمان نشان گر با مهواد مختلهف تها حهد امکهان از نظهر ایمنهی و
سعمتی مشکلی ای اد نکند.
 )02پاسخی که نشانگر ارائه میدهد ،باید قابل مشاهده و قابهل
فهم باشد .تا حد امکان پاسخ بهصورتی باشهد کهه بتهوان توسهط
ت هیزات الکترونیکهی بهرای سههولت و سهرات بیشهتر دریافهت
االعاات آنالیز کرد.
در ادامه ،به انهواع نشهانگرهای زمهان -دمها کهه بهرای تشهخیص
تاریخچه دمای نگهداری محصوالت غذایی الراحی و تولید شدهاند
اشاره شده و به تشریح ساز وکار امل آنها پرداخته میشود.

قرار دارد کهه بهه تغییهرات  pHحسهان اسهت .در بخهش دیگهر،
سوبسترای لیپیدی آنزیم حضور دارد .به جز متیل میریسهتات از
ترکیبات دیگری نظیر گلیسرین ،تری کاپرونات ،تری پعرگهولین،
تری بوتیرین به انوان سوبسترای آنزیمی استداده میشهود .بهرای
اینکههه بتههوان الی هف وس هیعی از دماههها را پوشههش داد از ترکی هب
آنزیم -سوبسهترای مختلهف و در غلظهت ههای مختلهف اسهتداده
میشود .با اامال فشار به اامل جدا کننده این دو بخش و از بین
رفتن آن ،آنهزیم و سوبسهترا در م هاورت ههم قهرار مهیگیرنهد و
واکنش آغاز میشود .با ان ام واکنش آنزیمی تولیهد اسهید چهرب
آغههاز مهیشههود کههه نتی ههه آن کههاهش در  pHو تغییهر در رنههگ
نشانگر است [.]2
اخیراً شرکت هواپیمایی بریتانیا با مشارکت شرکت
اقدام به الراحی برچسب هوشمندی با انوان «

VITSAB

Flight 17 Smart

 -3طبقهبندي انواع نشانگرهاي زمان -دما

 »Labelکردهاند شکل ( .)2ایهن برچسهبهها بهرای مهواد غهذایی

 -1-3نشانگرهاي زمان -دماي آنزیمی

فسادپذیر که در دماهای خنک نگهداری میشوند ،بهکار میروند.

یکی از نشانگرهای زمان– دمای آنزیمی که به شکل ت اری وارد
بازار شده است ،نشانگرهای زمان -دمهای ""CheckPoint® TTI
ساخت شرکت  Malmoدر کشور سهوئد اسهت .تغییهر رنهگ ایهن
نشانگر ،براسان تغییر  pHو نتی ه هیدرولیز کنترل شده آنهزیم
لیپاز میکروبی است (لیپاز بهدست آمهده از رایزوپهون اوریهزا.)0
الی این واکنش ،از ترکیبی لیپیدی (متیل میریستات ) 2بهانوان

در صورت قرارگیری محصول در دمای نامناسب ،محتویات داخهل
برچسب با ان ام واکنش آنزیمی بااث ای اد تغییر رنگ میگهردد.
رنگ سبز برچسب حاکی از تازگی و ادم تاًثیر قابل توجه زمان و
دمای نامناسب بر روی محصول است .اما ظههور رنهگ زرد در بهر
چسب نشاندهندۀ اامال زمان و دمای نامناسب و احتمال خطهر
در مصرف آن است [.]2

سوبسترا استداده میشود .زمانیکه نشهانگهر تحهت تهأثیر اامهل
خارجی (تغییر دما) فعال میشود حدها مکهانیکی بهین آنهزیم و
سوبسترا از بین میرود و آنزیم و سوبسترا در تمان بها ههم قهرار
میگیرند .هنگامی که هنوز واکنشی بین آنزیم و سوبسهترا ان هام
نگرفته ،رنگ نشانگر سبز است .اما با گذر زمان و بسته بهشهدت
واکنش ،رنگ نشانگر ابتدا بهصورت زرد  -نارن ی و در نهایت بهه
رنگ قرمز در میآید ،شکل (.]1[ )0

شكل ( :)1تغییرات رنگی نشانگر زمان-دمای ®]1[ CheckPoint
Rhizopus oryzae
Methyl myristate

شكل ( :)2شکل ظاهری نشانگر زمان -دمای
1
2

]2[ Flight 17 Smart Label
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قابل رؤیت است ،پس از مدت زمان معینی که فساد در محصهول

 -2-3نشانگرهاي زمان -دماي ميكروبی
دما مهمترین اامل در رشد و تکثیر انواع میکهرو ارگانیسهمهها در
غذاهای مختلف است .برخی از میکرو ارگانیسمهای رشد یافته در
مواد غذایی مختلف ،سودمند و به بیان دیگر ضروری هستند .یکی
از ایههن مههواد غههذایی ،ماسههت اسههت کههه بههدون فعالیههت میکههرو
ارگانیسهههمههههای مشهههخص (اسهههترپتوکوکون ترموفیلهههون 0و
الکتوباسیلون بولگاریکون )2تولید آن ممکن نیست .اما در برخی

بسته بندی شده به خاالر اامال دماهای نامناسب ای اد میشهود،
رنگ برچسب تغییر مییابد و بارکد قابهل مشهاهده نخواههد بهود.
حتههی در اثههر تغییههر رنههگ ،بارکههد توسههط دسههتگاههههایی کههه در
فروشگاه ها برای خواندن بارکد بههکهار مهی رونهد ،قابهل خوانهدن
نخواهد بود .بنابراین فروش محصول معیوب در این مرحله متوقف
میشود [.]2

موارد ،رشد و تکثیر میکرو ارگانیسمها مدید و سودمند نیست و با
حضور آنها در مواد غذایی مشکعتی نظیهر تولیهد انهواع سهموم و
ای اد مسمومیتها و تغییرات نامناسب در مزه و العهم بهه وجهود
می آید .بنابراین ،حدز و کنترل دقیق دمای نگهداری مواد غذایی
می تواند در کنترل تعداد میکرو ارگانیسمها تأثیر بهسزایی داشهته
باشد [ .]2یکی از نشانگرهای زمان -دمای بهکار گرفته شده برای
مشخص کردن رشد میکرو ارگانیسم ها نشانگهر  Cryologاسهت.
این نشانگرها در دو نوع سامانه ® TRACEOو ® eOبهکار رفتهاند
شکلهای ( )2و ( .)0اوامهل فعهالکننهده ایهن نشهانگرها میکهرو
ارگانیسمهایی هستند که در غذاها رشد و تکثیر مییابند [.]1,2
در انواع ® eOاز گونههای باکتریهای اسید الکتیهک (ماننهد
الکتوباسیلون ساکای) استداده میشود شکل ( .)2الراحهیههای
بهکار رفته در این نوع نشانگر ،بهصورت گلبرگهای گهل هسهتند

شكل ( :)3تغییر رنگ نشانگر زمان -دما ®]2[ Cryolog’s eO

که در الول مدت نگههداری بها اامهال دمهای نامناسهب و شهروع
فعالیت باکتریها تغییر رنگ میدهند .باکتریهای الکتیک اسید
در داخل برچسب تلقیح و سپس من مد میشوند .با قرار گهرفتن
بسته بندی در دماهای باالتر ،باکتریهها از حالهت ان مهاد خهارج
میشوند و بسته به شرایط دما و زمان رشهد مهیکننهد .در واقهع
میزان دما و زمان قرارگیری در آن نقش تعیینکنندهای در میزان
رشد باکتریها خواهد داشت .بعهد از فعهال شهدن ،بهاکتریهها از
منبع کربنی که در داخل برچسب قرارگرفته ،استداده و شروع بهه
تولید اسید الکتیک میکنند .نتی ه تولید اسید الکتیک مطمئنهاً
با کاهش در  pHهمراه خواهد بود .در نهایت کاهش  pHمن ر به
تغییر رنگ در ترکیبهات رنگهی حسهان بهه  pHبههکهار رفتهه در

شكل( :)0نحوه تغییر رنگ نشانگر زمان -دما

Cryolog’s

®

TRACEO

برچسب میشود [.]1،9
نشههانگرهای ® TRACEOنیههز بهههصههورت برچسههب بههرای
بستهبندی های مواد غذایی مورد استداده قرار میگیرنهد .هماننهد
گروه قبلی ،در این گروه نیز از گونههای خاص بهاکتریهها اسهید
الکتیک و تغییر رنگ ای اد شده در نتی هه فعالیهت آنهها در ایهن
برچسب های هوشمند بهره میگیرند .همانالور که در شهکل ()0
Streptococcus themophilus
Lactobacillus bulgaricus

نمونه ای از نشانگرهای زمان -دمهای میکروبهی کهه براسهان
باکتری الکتوباسیلون ساکای الراحی شده در شهکل ( )1نشهان
داده شده است .با گذر زمان ،افزایش دما و فعال شدن باکتریها،
تغییر رنگ از صورتی به زرد اتدا افتهاده اسهت .اسهتداده از ایهن
نشانگر نشان داد که در تمامی دماهای آزمایش شده ،تغییر رنهگ
تحت تأثیر میزان رشد باکتریها قرار میگیرد .نقطه پایان( 2مدت

1
2

Endpoint

3
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زمانی که بعد از آن تغییر قابل تشخیصی در رنگ نهایی مشهاهده
نمی شود) بسته به دمای اامال شده ،بهه شهدت تغییهر مهیکنهد.
زمانیکه دمای نگهداری از صدر به  02درجه سانتیگراد افهزایش
پیدا کرد ،نقطه پایان از  20روز به  2/1روز کاهش یافت .از الرف
دیگر ،میزان تلقیح نیز بر نقطه پایان تأثیرگذار بود .بهالهوری کهه
در دمای هشت درجه سانتیگراد نقطه پایان بهرای میهزان تلقهیح
 010و  012کلنههی در میلهیلیتههر بهههترتیههب شههش و دو روز بههود.
بنابراین میتوان از نقطه پایان این نشانگر در دماهای مشخص ،بها
تلقیح تعداد مناسب باکتری برای تعیین مدت ماندگاری در الهول
توزیع و نگهداری استداده کرد [.]1

شكل ( :)6نشانگر زمان -دمای میکروبی (الکتوباسیلون ساکی) برای
گوشت قیمه شده در شرایط بستهبندی با اتمسدر اصعحشده []01

 -3-3نشانگرهاي زمان -دماي پليمري
نشههانگرهای زمههان -دمههای ت ههاری ® Freshness Monitorو
® Fresh-Checkمحصهههههول شهههههرکت Technology Lifeline

) (Morris Plains, NJبراسان واکنشههای پلیمریزاسهیون پایهه
جامد 0وابسته به دما کار میکنند .پلیمرهای بهشدت رنگی کهه از
شكل( :)5ساز وکار امل نشانگر زمان -دمای میکروبی (الکتوباسیلون
ساکی) []1

مطالعه مشابهی دربارۀ نشانگرهای زمان -دمای میکروبهی بهر
پایه باکتری الکتوباسیلون ساکای ان ام گرفت .محققهان در ایهن
بررسی ،گوشت قیمه شده را که در بسهتهبنهدیههای بها اتمسهدر
اصعحشده قرار داده بودند به نشانگر زمان -دمای میکروبی م هز
و به تعیین مدت انبارمانی نمونهها اقدام کردند شهکل ( .)2نتهای
این تحقیق مشخص کرد که در دماههای مهورد آزمهون (،01 ،01
پن و صدر درجه سانتیگراد) ،نقطه پایانی نشانگر با امر مدیهد و
خصوصیات حسی محصول ارتبا بسیار نزدیکی دارد .بنهابراین از
این نشانگر میتوان بهانوان ابزاری قابهل ااتمهاد بهرای سهن ش
کیدیههت و مههدت انبارمههانی گوشههت قیمههه شههده کههه در شههرایط
بسته بندی با اتمسدر اصعح شده نگهداری می شود ،استداده نمود
[.]01

الریق واکهنش  -0،0پلیمریزاسهیون کریسهتال ههای دیاسهتیلن
آمونیوم )R─C═C─C═C─R( 2تولید می شوند که اامهل ای هاد
تغییر رنگ و به بیان دیگر ،مشخص شدن اامال دمهای نامناسهب
به محصول هستند .این نشانگرها بهصورت خود به خهودی فعهال
میشوند ،بنابراین باید در دماهای پایین نگهداری شوند.
نشانگرهای ® Freshness Monitorمتشکل از تکه کاغذ چنهد
الیها ی است که در جلوی آن نواری با پوششی از الیه ای نهازک و
بدون رنگ از جنس مونومرهای دیاستیلن و دو بارکهد قهرار دارد
کهه بههترتیهب بهرای شناسهایی محصهول و مهدل نشهانگر اسههت.
نشانگرهای ® Fresh-Checkبهصورت برچسب های کوچک ،ارزان
و چسبناک روی محصهوالت مسهتعد فسهاد بهرای تعیهین مهدت
انبارمانی آنها استداده میشود شکل ( .)0سهاختار ایهن نشهانگرها
بهصورتی است که پلیمر حسان به دما و زمان در مرکز و االهراف
آن ،توسط حلقه مرجع (برای مقایسه و شناسایی رنگ ای اد شده
1

Solid-state polymerization reactions
3 Disubstituted diacetylene crystals
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در مرکز و تعیین قابلیت مصرف محصهول) قهرار دارد .زمهانی کهه
دمای بسته بندی به حد آستانه نشانگر برسهد ،پلیمریزاسهیون رخ
میدهد و تغییر رنگ بهصورت تدری ی و برگشتناپذیر در مرکهز
نشانگر شروع می شود .سرات تغییر رنگ به تغییرات دمای اامال
شده وابسته است .بهالوری که هر چه میزان دمای اامال شهده از
حد آستانه بیشتر باشد ،سرات تغییر رنگ بیشتر افزایش مییابد.
این حالت در دماهای پایین براکس است یعنهی زمهانیکهه نهرخ
افزایش دما کم باشد ،سرات تغییر رنگ نیز کهم خواههد بهود .بها
مقایسه تغییهر رنهگ ای هاد شهده بههصهورت چشهمی یها توسهط
دستگاه های رنگ سن با حلقهه رنگهی مرجهع ،مهیتهوان قابلیهت
مصرف فراورده را تعیین کهرد .زمهانیکهه رنهگ منطقهه مرکهزی
تیرهتر از حلقه رنگی االراف باشد ،محصول قابل مصرف نخواههد
بود [.]00 ,2

 -0-3نشانگرهاي زمان -دماي فتوكروميكی
نشهانگرهای زمههان -دمههای فتهوکرومیکی 0بهههصههورت برچسههب و
جوهرهای چاپ در داخل و یا خارج بستهبنهدیههای محصهوالت
فسادپذیر من مد یا نگهداری شده در شرایط سرد و خنک بهکهار
می روند .یکی از محصوالت ت اری شدۀ ایهن نشهانگرهها بها نهام
ت

اری Ciba Specialty Chemicals and Freshpoint, ( OnVutTM

 )Basel, Switzerland; Patent No. WO/ 2006/048412در بهازار
موجود است شکل ( .)9این تکنولو ی برای کنترل و تعیین مدت
ماندگاری محصوالتی نظیر انواع گوشت های فراوری شده ،مهاهی،
محصوالت لبنی و غذاهای آماده مصرف بهکار میرود .رنگدانههها
و ترکیبههات رنگههی فتههوکرومیکی بهههکههار رفتههه در سههاختار ایههن
نشههانگرها در برابههر نوسههانات دمههایی حسههانانههد و در صههورت
قرارگیری در شرایط نامناسب دمهایی بها ای هاد تغییهر در رنهگ،
شرایط بد محیط نگهداری محصهول را ااهعم مهیکننهد .هماننهد
نشانگرهای زمان -دمای پلیمری ،رنهگ مرجهع بههصهورت حلقهه
محیطی و ناحیه مرکزی بهانهوان منطقهه حسهان بهه نوسهانات
دمایی امل میکنند .فعالسازی ایهن نشهانگرها تنهها در صهورت

شكل ( :)7نشانگر زمان -دمای ®]2[ Fresh-Check

قرارگیههری در معههرر نههور فههرابندش صههورت مههیگیههرد .بههرای
فعالسازی آنها میتوان از المپهای  LED2استداده کرد .زمانیکه

از نشانگرهای زمان– دمهای پلیمهری ،بهرای ثبهت تغییهرات

این نشانگرها در معرر نور قرار میگیرند ،رنهگ ناحیهه حسهان

دمایی در دماهای باالتر از  011درجه سهانتیگهراد نیهز اسهتداده

مرکزی بهصورت تیره ظاهر میشود و با گذر زمان و قرارگیری در

می شود .این نشانگرها بیشتر برای تشخیص کدایت فرایند حرارتی

معرر دماهای نامناسب از شدت رنگ کاسته میشود و روشنتهر

در ت هیزات و مراحل حرارتدهی محصوالت غهذایی مختلهف در

میگردد .زمانیکه رنگ ناحیه مرکزی همانند رنگ حلقهه کنهاری

خط تولید مورد استداده قهرار مهیگیرنهد .شهکل ( )1نمونههای از

شد ،مشخص میکند که محصول به انتهای مدت انبارمهانی خهود

نشانگرهای زمان– دمای پلیمری مخصوص دماهای بهاال را نشهان

رسیده و غیرقابل استداده است شکل ( .)9ساز وکار فعال شهدن و

میدهد.

تغییر رنگ نشانگرهای فتوکرومیک در شکل ( )9نشان داده شهده
است [.]02,02 ,2

شكل ( :)8نشانگر زمان -دمای پلیمری برای محصوالت فرآوری شده

شكل ( :)9نشانگر زمان -دمای فتوکرومیکی  OnVuTMو ساز وکار فعال

در دمای باال []00

شدن و تغییر رنگ ترکیبات رنگی آن []02
Photochromic
Light-Emitting Diode

1
2
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 -5-3نشانگرهاي زمان -دماي نفوذ مولكولی

 -6-3نشانگرهاي زمان -دماي مایالردي

نشانگرهای زمان -دمای ندوذ مولکهولی بهه شهکل برچسهبههای

این گروه از نشانگرها هنوز بهصورت ت اری وارد بهازار نشهده انهد.

ورقه ای مسطح به بازار ارضه میشوند .یکی از محصوالت ت هاری

اقدامات مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه ان هام گرفتهه کهه بها

این نشانگرها بها نهام ت هاری  Monitor MarkTMتوسهط شهرکت

نتای خوبی همراه بوده است .اسان کار ایهن نشهانگرها بهر پایهه

 )St. Paul, MN( 2 Mارضههه شههده اسههت شههکل ( .)01ایههن

واکنش مایعرد 0بوده کهه بهین قنهدهای احیاکننهده و اسهیدهای

نشانگرها با تغییرات قابل مشاهده در ساختار ظهاهری خهود ،بهه

آمینه رخ میدهد .ابتدا این دو ماده واکنشگر در بخشهای جهدا

مصرف کننده االعاات ایمنی و سعمتی کافی درباره مصهرف و یها

از هم به وسیله موانع فیزیکی قرار گرفتهاند .با از بین رفتن مهانع

ادم مصرف محصول ارائه میدهند .ساز وکار امل این نشهانگرها

فیزیکی بین الرفین واکنش مایعرد (قندها و اسیدهای آمینهه) و

به صورت ندوذ مولکولی وابسته به دمای استرهای رنگی اسیدهای

ان ام واکنش ،ترکیبات رنگی معنوئیدین بهوجود میآید .بسته به

چرب از الریق م رای متخلخل در صورت قرارگیری در دماههای

زمان و دمای واکنش ،رنگ بهوجود آمده ،الیف وسیعی از رنگها

باال است .زمانیکه نشانگر در دماهای باال قرار میگیرد ،ترکیبهات

از آبی روشن ،آبی ،آبی متمایل به سبز و قهوهای تغییر میکنهد و

آبیرنگ در مخزنی که یک سهر فتیلهه بهه آن وصهل اسهت ،ذوب

در نهایت به قهوه ای تیره میرسد شکل ( .)02زایلهوز و گلیسهین

میشوند و توسط ندوذ مولکهولی بهه سهمت دیگهر فتیلهه انتشهار

میتوانند بهترتیب بهانوان ترکیهب قنهدی و اسهیدآمینه در ایهن

مییابند .این نشانگرها قبل از بهکارگیری ،باید حداقل به مدت دو

واکنش شرکت کنند .همانند نشانگرهای دیگر ،سرات تغییر رنگ

ساات در دماههای ان مهاد و یخچهال نگههداری شهوند تها بهرای

در این نشانگر نیز وابسهته بهه میهزان تغییهر دمها اسهت .یکهی از

استداده آماده شوند [.]2

مزیت های این نشانگرها ،ادم نیاز آنها بهه نگههداری در دماههای
پایین قبل از استداده است .زیرا ترکیبات شرکتکننده در واکنش
در بخش های م زا که توسط مانع فیزیکی جدا شدهاند ،نگهداری
میشوند [.]01,00

شكل ( :)11نشانگر زمان -دمای ندوذ مولکولی ]2[ MonitorMarkTM

نشانگر زمان -دمای  Freshness CheckTMکه توسط شهرکت
 2Mبههه بههازار ارضههه شههده ،یکههی دیگههر از انههواع نشههانگرهای
زمهان -دمههای ندهوذ مولکههولی اسهت شههکل ( .)00ایهن دسههته از
نشانگرها براسان ندوذ مولکولی پلیمرهای ویژه کار میکنند .مواد
ویسکواالستیک از الریق انتشار مولکهولی کهه سهرات انتشهار آن
تحت تأثیر دما است ،در ماتریکس متخلخل مههاجرت مهیکننهد.
نتی ه این مهاجرت تغییهر در رنهگ (از روشهن بهه خاکسهتری و
سیاه) است .همانند نشهانگرهای قبلهی زمهانی کهه رنهگ منطقهه
مرکزی و حلقه رنگی مرجع یکسان باشد ،مدت انبارمانی محصول
سر آمده و به معنی ادم قابلیت مصرف فراورده است [.]2

شكل ( :)12تغییرات رنگی نشانگر زمان -دمای مایعردی []01

 -0تعميم پاسخ نشانگر زمان -دما به كيفيت و
مدت انبارمانی محصول
مطالعات و پژوهش ههای المهی مختلدهی دربهاره بههکهارگیری و
استداده از نشانگرهای زمان -دما ان هام گرفتهه اسهت .امها بهرای
بهههکههارگیری آنههها بهههصههورت ت ههاری و در مقیههان صههنعتی بههه
اصعحاتی نیاز است تا خصوصیات اقتصادی و فنی مناسهب بهرای

شكل ( :)11نشانگر زمان -دمهای ندهوذ مولکهولی ]2[ Freshness CheckTM

صنعتیسازی ،مقرون بهصرفه بودن ،قابلیت تولید انبوه و غیهره را
Millard reaction

1
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دارا باشند .بهانوان مثال ،در پژوهشها امدتاً نشانگر زمان -دمها

توزیع و به فروش میرسد .سامانه  FIFOبهه تولیدکننهدگان ایهن

مورد مطالعه برای یک نوع محصهول و یها تنهوع پهایین محصهول
بررسی میگردد .درحالی که باید الراحی و شهرایط بههکهارگیری

امکان را میدهد زمانیکه محصهوالتی بها کیدیهت یکسهان تولیهد
میشوند ،با کیدیت یکسان نیز ارضه شوند و بهه فهروش برسهند.

نشانگر الوری باشد که بتوان امکان استداده از آن را بهرای الیهف

بنابراین باید این نکته مد نظر قرار بگیهرد کهه بها تهأمین شهرایط

گسترده ای از محصوالت فراهم نمهود .معمهوالً در مطالعهات بهین

بهینه در تمامی مراحل تهیه و توزیهع ،کیدیهت محصهول تها حهد

تغییرات دما و زمهان و افهت خصوصهیات کیدهی در الهول مهدت

زیادی تأثیرپذیر از زمان نگهداری است [ .]1یکی دیگر از مزایهای

نگهداری ،روابطی برقرار اسهت کهه بها تعمهیم ایهن روابهط الیهف

به کارگیری نشانگرهای زمان -دما ،مشخص کردن محصهوالت بها

گسترده تر و بهرای محصهوالت بیشهتر مهیتهوان اسهتداده از ایهن

کمترین قابلیت انبارمانی و به فروش رساندن سریعتر آنها است .از

نشانگرها را وسعت داد.

این سامانه با انوان  LSFO2یاد میشود .از محاسن بههکهارگیری

مدل های کینتیکی به تولیدکنندگان نشانگرهای زمهان -دمها

این روش میتوان به کاهش محصوالت اودت داده شده (بهدلیهل

این امکان را میدهد کهه بهدون ان هام آزمهونههای وقهتگیهر و

افت کیدیت و اتمام مدت انبارمانی محصول) و به حداقل رساندن

هزینهبر ،مناسبترین نشانگر را بهرای محصهول مهورد نظهر خهود

نارضایتیهای مصرف کنندگان (بههدلیهل داشهتن کیدیهت پهایین

انتخاب کنند .از الرفی با اتکا به این روش میتوان مدت انبارمانی

محصول و غیرقابل پذیرش بودن آن) اشاره کرد .بهرای کنتهرل و

محصوالت را با سطح االمینان باالتری مهورد ارزیهابی و سهن ش

مدیریت بهتر مدت انبارمانی از سامانه سوم که حالت بهبود یافته
2

قرار داد .مدلهای بهدست آمده در شرایط غیر ههم دمها و دارای

سامانه  LSFOاست استداده میشود .این سامانه با انوان

نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرند تا قدرت پیش بینی آنهها بهرای

شناخته میشود که براسان محاسبه در تغییهرات کیدیهت اولیهه

زن یره تأمین محصوالت ،قابل االمینانتهر شهود و بها ههمخهوانی

محصول ،به تعیین مناسبترین زمان فروش اقهدام مهیکنهد [.]1

بیشههتری همههراه باشههد .خصوصههیات و ویژگههیهههای نشههانگرهای

حصول االمینان از ارضة محصولی ایمن و با کیدیت از الریق بهه

زمان -دما باید به صورتی باشند که همبسهتگی پاسهخههای ارائهه

کارگیری نشانگرهای زمان -دما همواره ملزم به مطالعهه بیشهتر و

شده توسط آنها با افت کیدی و مدت انبارمهانی محصهول تها حهد

دقیق تر این نشانگرها برای الراحی و گسترش آنها در زمینهههای

امکان باال باشد .بهانوان مثال ،سرات پاسهخ نشهانگر ،بهه دمها و

مختلف و برای مواد غذایی متداوت است .گسترش و کهاربرد ایهن

تغییرات آن وابسته باشد ،انر ی فعالسهازی نشهانگر در محهدودۀ

تکنولو ی توسط پرو ه تحقیقاتی چند ملیتی در اروپها بها انهوان

انر ی فعال سازی الزم برای افهت کیدیهت محصهول باشهد ،مهدت

«گسترش و مدلسازی سامانههای تضمینی و سن ش ایمنهی بهر
0

SLDS

1

زمان ارائه پاسخ از سوی نشانگر حداقل با مدت انبارمانی محصول

پایه نشانگرهای زمان -دما » و «سامانه  SMASبرای محصوالت

در دمای مرجع برابهر باشهد و کینتیهک پاسهخ نشهانگر از سهوی

گوشتی نگهداری شده در شرایط سرد» تدوین شده است .امهروزه

سازنده آن تضمین شده باشد [.]1

بهها بهههکههارگیری ایههن پههرو ه در تولیههد و ارضههة انههواع گوشههت و
فرآورده های آن و دیگر محصوالتی کهه در شهرایط خنهک توزیهع

 -5بهكارگيري نشانگرهاي زمان -دما در مدیریت

میشوند ،از ارضه مناسب و حدز کیدیت قابل قبول محصهول در

مدت انبارمانی محصوالت غذایی

زمان رسیدن بهدست مصرفکننده االمینان حاصل میشود [.]1

همانالور که در بخهش قبلهی بحهث شهد ،االعاهات دریهافتی از

 -6نتيجهگيري

نشانگر زمان -دما تبدیل بهه مهدت انبارمهانی و توصهیف کیدیهت
محصول بسته بندی شده میشود .با بهه کهارگیری ایهن نشهانگرها
می توان با توجه به مدت انبارمانی محصول غذایی ،توزیع و فروش
آن را مدیریت نمود .یکی از متداولترین و مهمترین قهوانینی کهه
در ارضه و فروش محصوالت تولیدی کارخانههای صنایع غهذایی
راایت و بهکار گرفته میشود ،سامانه  FIFO0است .در این سامانه،
اولین محصول تولید شده (محصولی که تاریخ تولید آن زودتهر از
دیگر محصوالت است) باید اولین محصولی باشد که حمل و نقل،
First In First Out

1

با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای سامانهههای بسهتهبنهدی
پیشرفته تر و کارآمدتر ،تولیدکنندگان برای حدهز سههم خهود در
بازارهای داخلی و خارجی نیازمند به ارائه سامانههای بستهبنهدی
جدیدتر هستند .اعوه بر ،مصرف کنندگان ،ارگانهای نظارتی نیهز
با اامال قوانین سخت گیرانه تر در مورد ایمنهی و سهعمتی مهواد
2

Least Shelf Life Out
Shelf Life Decision System
4
Development and Modelling of a TTI Based Safety Monitoring
and Assurance System
5
Safety Monitoring and Assurance System
3

00
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