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   6  فرم پیشنهاد طرح پژوهشی 

 ی صنعت یهادر سردخانه یکربیبرنده بار م نیاز ب ستمیس عنوان محصول 
 و ثابت  ار یس یهادر سردخانه ییمواد غذا یماندگار  شیافزا کاربرد محصول 

 ت صادرا  - ونقلحمل – ییمواد غذا حوزه صنعتی 
 کندسوز  ،ینانو افزودن ت،ینانو کامپوز  مر،یپل کلمات کلیدی 

 هدف 
و   هاسمیکروارگانیبردن م نیپالسما جهت از ب  یفناور  هیبر پا یاو ساخت سامانه یطراح
 ییخواص مواد غذا رییگاز مضر و تغ جادیبدون ا ییمواد غذا یماندگار  شیافزا

 تشریح طرح 

آن است   عیمرحله انتقال و توز   ،ییمواد غذا  نیتأم  رهیزنج  یهاقسمت  نیتراز مهم  یکی
برخوردار است.    ییبال   تیمرحله از اهم  نی در ا  ییو سالمت مواد غذا  تیفیک  یکه نگهدار 

از روش مرسوم   یهاسمیکروارگانیم  ریرشد و تکث  تیکاهش فعال  یمرحله برا  نیدر ا
مواد   یکه مشکل نگهدار   شودیها استفاده مسردخانه  ز و استفاده ا  طیمح  یکاهش دما

است   تیکاهش سرعت فعال  ستمیس  نیا  تیطور کامل حل نکرده و تنها مزرا به  ییغذا
به کاهش   از ین  زیحالت خودِ سردخانه ن  ن یدر ا  ،یکروبیم  یبردن منبع آلودگ  نیو نه از ب
 دارد. ی کروبیم یبار آلودگ

موجود در   یکروبیم  یهای است که آلودگ  یاو ساخت سامانه  ی به طراح  ازیطرح ن  نی ا  در 
تغهسردخان صورت  در  تا  دهد  کاهش  را  برا  ط،یشرا  رییها  رشد   یامکان 

 تی فینکته توجه داشت که حفظ ک  ن یبه ا  دیبا  نی همچن  د؛یایبه وجود ن  هاسمیکروارگانیم
 یهاطرح هست و امکان استفاده از روش  نیپارامتر ا  نیترمهم  ییو سالمت مواد غذا

گاز ازن،   ،ییایمیش  یگندزدا  باتیمانند استفاده از ترک  ییو گندزدا  یمرسوم ضدعفون
که بر خواص مواد   ییندهایفرا  گریو د  زهیو پاستور   یحرارت  یندهاینور ماوراءبنفش، فرا

 وجود ندارد. گذاردیم ریتأث ییغذا

 یهاحل چالش یبرا یاست که راهکار  یپلتفرم نینو یهایاز فناور  یکیپالسما،  یفناور 
مزا  یکیاست.    بوده   یاگسترده  پالسما  ،یفناور   نیا  یایاز  از  در    یاستفاده  سرد 
 جاد یروش با ا  نیگاز ازن است. در ا  دیبدون تول  یکروبیو کاهش بار م  طیمح  یضدعفون

 ل یدروکس یفعال مانند ه  کالیبه راد  لیدر هوا تبد  ودرطوبت موج  ،یقو  یکیالکتر  دانیم
ها را وارد واکنش شده و آن   هاسمیکروارگانیفعال با غشاء م  کالی راد  نیکه ا  شودیم
از همکندیم  رفعالیغ ا  ن ی.  از  استفاده  نگهدار   یبرا  یفناور   نی رو  مواد   یحل چالش 

 .شودیم  شنهادیپ ییغذا

مشخصات فنی  
اجباری محصول  

 نهایی 

 رطوبت و...(  ت،یفی)رنگ، بو، ک ییمواد غذا یخواص اصل رییتغعدم. 1
 روش مورداستفاده  تیعدم سم. 2
 هاسمیکروارگانیدرصد م 95از  شیحذف ب. 3
 سرد و مرطوب  یهاطیکار در مح ییتوانا. 4

حائز    ی ها شاخص 
 ت ی اهم 

 شدهتمام  متیق .1

 (یواحد کاهش بار آلودگ یبه ازا یمصرف انرژ زانی)م ییکارا .2
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 ی ساز یو تجار  اسیمق شیافزا تیقابل. 3

 ستم یس یدار یپا. 4

 ( هاسمیکروارگانیمختلف م یاهگونه بیتخر ییعملکرد )توانا .5

 لزم  یمجوزها و استانداردها یبررس. 6

 لن یگاز ات دیمانند تول ییمواد غذا یعدم ماندگار  گریعوامل د یبررس. 7

 است( یعمق ای شودیانجام م یسطح ییگندزدا نکهیا تی)اهم یرینفوذپذ یبررس. 8

 نانو   ی ارتباط با فناور 
 ی سازفعال  یانرژ  ن ی( و تأمیکوچک )نانومتر  یهابال در اندازه  یکیالکتر  یانرژ  ه یتخل

 موردنظر یهاواکنش

ها و  چالش 
 ها محدودیت 

شبنم و  ل،یبرفک، قند جادیاست که امکان ا  ینییپا یدما  یسردخانه دارا طیمح. 1
 موارد را به وجود خواهد آورد گرید
 شدهیبندصورت بستهبه ایشده و  ختهیر  همیها رومواد در سردخانه یبرخ. 2

 دارد ییبال  تیاهم یفناور  یریو نفوذپذ شودی ونقل محمل
را   ربطیلزم از مراکز ذ یهاده یبه تاب از یساخت ن الیاستانداردها، مجوزها و متر. 3

 دارد 
 یی مواد غذا یگو تاز  تیفیحفظ ک. 4

تجهیزات کلیدی  
 موردنیاز طرح 

 زاتیتجه ییپالسما طی مح جادیا یکنترل براقابل  ییو راکتور پالسما هی منبع تغذ
 مرسوم  یشگاهیآزما

نکات مهمی که لزم  
ت طی انجام طرح  اس 

 در نظر گرفته شود 

 است:  یپروژه ضرور  ی اجرا نی نکته ح نی توجه به چند شنهادِیپ  نیدر رابطه با ا

انتقال و گردش هوا    ییبا توانا  دار یپا  یطیمح  جادیامکان ا  یشگاهیآزما  طیدر مح •
مورد متفاوت    نیسردخانه ا  یصنعت  طیوجود دارد، اما در مح  کسانیصورت  به

 . ردیو مورد آزمون قرار گ یساز هیشب دیتفاوت با نیاست و ا

 یهابردن عامل  نیاز ب  ییتوانا  یعنیروش )  نیبودن ا  زیآمت یدر صورت موفق •
افزا  یآلودگ ا  یماندگار   شیو  م  نی محصول(  فراهم  ن  شودیامکان  به    از یکه 

( نخواهد بود و با سرد کردن تا قبل  گرادی سانت  16  ی)تا منف  ادیز   یکاهش دما
دما ک  یاز  بهبود  امکان  غذا  تیفیانجماد  مرسوم    یهاروش   بهنسبت    ییمواد 

 وجود دارد.
 


