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  چکیده 

انـدازد و محصـول قبـل از     سالمت کاال را به خطر مـی  انبارداريعدم کنترل دما در طول چرخه فرآوري، توزیع و 

ي توزیع فرآورده از اهمیـت   لذا نظارت و مدیریت دما در چرخه. شود اتمام تاریخ مصرف درج شده روي آن فاسد می

اي که پـروب در آن   زیرا تنها دماي نقطه ،ردسر ساز استهاي نظارت بر دما د شیوهتر  بیشاما . اي برخوردار است ویژه

براي حـل   .اي قابل نمایش است حتی اگر چندین پروب استفاده شود تنها دماي لحظه. کند گیري می قرار دارد را اندازه

ی هسـتند کـه روي کـاال نصـب و     برچسب شناساگرهااین . هاي مناسبی هستند دما گزینه-این مشکل شناساگرهاي زمان

بـه   TTIهاي قابل رویت  این پاسخ. دهد نشان می دیداري و غیرقابل برگشت زمان را به صورت پاسخ -اریخچه دمات

د و احتمـال فسـاد آن را   دهـ  تر تشخیص کند تا کیفیت و تاریخ مصرف واقعی محصول را ساده کننده کمک می مصرف

 آنزیمی، واکنش ها بر مبناي رند که اصول عملکردي آندما انواع مختلفی دا-نشانگرها یا شناساگرها زمان .ندبینی ک پیش

. دما یـک ضـرورت اسـت   -انتخاب مناسب شناساگر زمان .پلیمریزاسیون حالت جامد است و مکانیسم انتشا میکروبی،

زیـرا  . شناساگر و کنتیک فساد غالب در فـرآروده اسـت   کنتیک واکنش ترین فاکتور در انتخاب شناساگر هماهنگی مهم

ي سالم خواهد شـد، و  نمایشـگر دیـر پاسـخ باعـث        که خیلی سریع تغییر نشان دهد سبب اتالف فرآوردهنمایشگري 

ي عملکـرد و   ها، نحوه آن  زمان، ویزگی-در این پژوهش به بررسی انواع شناساگرهاي دما. ي فاسد شود فروش فرآورده

  .پردازیم دما می-چگونگی انتخاب صحیح شناساگرهاي زمان

  . دما، کنتیک فساد، کنتیک شناساگر-نشانگر زمان ، ریخ مصرف واقعی، زمان، دماتا:کلید واژه

  مقدمه  -1

توانـد بـا عـدم کنتـرل دمـا در طـول چرخـه         سالمت و کیفیت بسیاري از غذاهاي فسادپذیر حساس به حرات می

انینی وضع شده که مـواد  براي کاهش خطرات ناشی از افزایش دما قو ]1[.افتد میبه خطر  انبارداريفرآوري، توزیع و 

                                                
   sarakhoshnoudi@yahoo.com، 09177114701دانشجوي کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی،  1
   sedaghat1@yahoo.com،ایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار گروه علوم و صن 2
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درجـه   4/4غذایی حساس در دماي مناسب ذخیره شوند در قوانین آمریکا گوشت تـازه و گوشـت ماکیـان بایـد زیـر      

در پاسخ به افزایش قوانین و  ]2[. نگهداري شود) F45�(گراد  درجه سانتی 2/7مرغ تاره زیر  و تخم) F40�(گراد  سانتی

هاي تهیه غذا، حمل  شود برخی شرکت راتی که در اثر کنترل نامناسب دما ایجاد میکننده از تغیی افزایش آگاهی مصرف

این برنامـه شـامل   . براي کنترل و افزایش سالمت غذا استفاده کردند HACCP 3هاي توزیع از سیستم   و نقل و چرخه

ایـن حـدود در طـول    هـاي نظـارت بـر     ، تعریف حدود خطر در آن نقاط، شیوه4آنالیز خطر، تعریف نقاط کنترل خطر

 یکی از نقاط بحرانی کنترل ]3[.کار اصالح فعالیت، نگهداري سوابق و روند بررسی است هاي تجاري، ارائه راه فعالیت

گیـري دمـا در محـل فرآینـد و      هاي نظارت شامل انـدازه  برخی برنامه ]4[. نظارت بر دما در طول چرخه تولید استو 

امـا برخـی   . فروشی است هاي خرده وي باراندازهاي بارگیري و تخلیه و در قفسههاي حمل و نقل، ر ذخیره، در کامیون

. کنـد  گیـري مـی   اي که پروب در آن قرار دارد را انـدازه  زیرا تنها دماي نقطه ،هاي نظارت بر دما دردسر ساز است شیوه

دانیـد دمـا در    طور که می همان. قابل نمایش است محصول اي تنها دماي لحظه ،چندین پروب استفاده شوداز حتی اگر 

ایـن  . فروشی به ویژه زمانی که کاالها چسبیده به هم قرار دارند بسیار متغیر است هاي خرده ها و یخچال انبارها، کامیون

سازي نامناسب محصوالت در فریـزر، یـا عملکـرد نامناسـب      تواند به علت سیرکوالسیون ضعیف هوا، پشته تفاوت می

یی که توسط پروب ثبت شده ناکافی است زیرا ابزار نظارت بر دما یک محصول را تا رسیدن تکیه بر دما. یخچال باشد

لـذا   ]5[. کنند، در حالی که ممکن است عملکرد ناصحیح در تمام این مراحل اتفاق افتـد  به دست مشتري تعقیب نمی

ي سـرد، یـک    در سرتاسر زنجیرهها  آنواقعی و کیفیت  سالمتو نشان دادن  فراوردههر براي نظارت بر شرایط دمایی 

بنـدي یعنـی    هاي هوشمند بسته برچسببراي نیل به این هدف  .]7[و]6[ روش کارآمد مقرون به صرفه مورد نیاز است

 ،هـاي معتبـر   بر اسـاس مـدل   ها و با استفاده از این برچسب .هاي مناسبی هستند گزینه  TTI( 5(دما -شناساگرهاي زمان

  TTIي  یـک سیسـتم بـر پایـه    . ، قابل بررسی، ثبت و تفسیر استمصرفاثر دما از تولید تا  وزمان ماندگاري فرآورده 

را منجر شده و در عین حال کاهش ضایعات و تضمین کیفیت و سالمت ي سرد  ي زنجیره بینانه تواند به کنترل واقع می

ي انتخـاب صـحیح    د و طریقـه هـاي هوشـمن   هدف از این مقاله بررسی این برچسب. محصول را به دنبال داشته باشند

  . هاست آن

   )TTI(دما -زمانتعریف نشانگر  -2 

کننـد کـه عمـر مفیـد      تمام تولیدکنندگان مواد غذایی و مواد فسادپذیر تاریخ مصرفی را بر روي محصول حک می

ینان نیستند توانند چندان قابل اطم هاي درج شده بر روي محصول نمی با این حال این تاریخ .دهد محصول را نشان می

شده و معینـی   که محصول در طول زمان نگهداري در شرایط تعریف زیرا تولیدکننده تاریخ مصرف را با فرض این ،]8[

هایی را که محصول در طول هر مرحله از زنجیره تأمین از تولید تا  تواند محرک زند و نمی شود تخمین می نگهداري می

دما یـک فـاکتور مهـم بـراي     طور که ذکر شد،  ن هما ]9[. بینی کند رل و پیشگیرد  را کنت مصرف در معرض آن قرار می

اگر غـذاي فسـادپذیر در بـاالي شـرایط دمـایی      . است محصول ي نگهداري حفظ سالمتی و کیفیت غذا در طول دوره

درج  اتمـام تـاریخ مصـرف   محصول قبل از و  ]10[ها اتفاق خواهد افتاد صحیح ذخیره شود رشد سریع میکروارگانیسم

                                                
3 Hazard Analysis Critical Control Point 
4 critical control points 
5 time-temperature indicator (integrator) 
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بینی کیفیت و زمان ماندگاری غذا  بنابراین نظارت و ثبت تاریخچه دما برای پیش .]11[ شده روی آن فاسد خواهد شد

های هوشمند ارزان و فعالی هستند که قادرند تغییـرات   برچسب  )TTI( دما-نشانگر زمان. ای حائز اهمیت است مسئله

ی محصول را از زمان  این ابزار تمام یا بخشی از تاریخچه ]13[و ]12[ .به طور واضح نمایش دهنددما -وابسته به زمان

   ]14[.گیرند و نیازی به واکنش با غذا ندارد دهد و عموماً روی سطح خارجی بسته قرار می تولید تا مصرف نشان می

  دماي مناسب- انتخاب شناساگر زمان -3

سـبب اتـالف    ،نشـان دهـد   واکـنش یع زیرا نمایشـگری کـه خیلـی سـر    . یک ضرورت است TTIانتخاب مناسب 

ی فاسـد   که یک نمایشگر دیر پاسخ ممکن است باعث فروش و مصرف فـرآورده  ی سالم خواهد شد، در حالی فرآورده

های فساد فـرآورده بایسـتی مـورد مطالعـه      و مکانیزم  TTI، هر دو کنتیکدما-ی شناساگر زمان برای استفاده بهینه. شود

  ]11[. باید با انتهای زمان نگهداری غذا متناسب باشد TTI تغییر رنگپایان  نقطهو  قرار گیرند

 )ثابت سرعت واکنش است lnk )kی آرنیوس و رسم نمود  دما از طریق معادله-شناساگر زمانانرژی اکتیواسیون   

. داد خواهـد نشـان   اانرژی اکتیواسیون ر خط حاصلهکه شیب ) 1شکل ( آید به دست میدر برابر معکوس دمای مطلق 

تفـاوت بـین    .آید ی مشابه و بسته به نوع فساد به دست می ی غذایی نیز به شیوه انرژی اکتیواسیون فساد غالب در ماده

کننـده مناسـب بـودن     دمـا تعیـین  -ی غذایی و انرژی اکتیواسیون شناسـاگر زمـان   انرژی اکتیواسیون فساد غالب در ماده

 شـود  در نظر گرفته میکیلوژول برمول  ±20-25 ها انرژی اکتیواسیون وتتفاعموماً . ی غذایی است شناساگر برای ماده

   ]16[و]15[

 
  زمان اندیکاتور - نمودار آرنیوس سرعت پاسخ یک نمونه شناساگر دما -13شکل 

  

  

  

  

  

  

  ]17[ی غذایی برای نظارت بر کیفیت ماده TTIشمای کاربردی   -2شکل 

 زمان ماندگاری TTIپاسخ 

Teff (TTI) )غذا (Teff 

 غذا کنتیک TTI کنتیک

 =Teff (TTI))غذا(
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    :دما-شناساگر زمانهاي  ویژگی -4

دما باید پاسخ قابل اعتماد و تکرارپذیری داشته باشد، و در مواجه با شرایط دمایی و پروفایل زمانی -ر زمانیک شناساگ

تحت شرایط محیطی دیگری جز دما مانند نور و رطوبت نسبی  آلـودگی هـوا قـرار    . مشابه پاسخ یکسانی را ارائه کند

پاسخی قابل درک و . به یا ناخنک زدن دچار اشتباه نشودمقاومت مکانیکی خوبی داشته باشد تا در اثر ضر .]18[ نگیرد

تـر قابـل    تـر و سـریع   مناسب با سنجش توسط ابزار الکترونیکی داشته باشد تا اطالعات به دست آمده از آن قابل ساده

اگر شناسـ سرعت پاسخ  ]19[ .باشدگیری  پذیر و قابل تفسیر و اندازه نا پاسخ به صورت برگشت. تفسیر و استفاده باشد

قادر باشد یک پیغام ساده و شـفاف را بـه    .مانده داشته باشد ماندگاری باقیزمان ارتباط نزدیک با میزان تخریب غذا و 

 ی غذایی  ی ماده و به آسانی به بسته بودهتا حد ممکن کوچک  ]20[. کننده منتقل کند کننده و مصرف کننده، توزیع تولید

از قبـل   ]22[. از نظر هزینه کامالً قابل توجیه باشد ]21[.بندی هماهنگ باشد تهمتصل شود و با سرعت باالی فرایند بس

با شرایط مختلف دمایی  .سازی باشند ماندگاری باالیی داشته باشند و در عین حال به آسانی قابل فعال سازی زمان فعال

یم باشد و برای پاسخ چند روزه تـا  پذیر بوده و حساسیت دمایی آن قابل تنظ وفق) مانند دمای انجماد، یخچال و اتاق(

  .]19[و]23[ زا و سمی نباشد ترکیب شناساگر سرطان .چند ماهه قابل استفاده باشد

سازی گـردش موجـودی انبـار، کـاهش      بینانه زنجیره سرد، بهینه تواند به کنترل واقع مناسب می TTIدر نهایت یک 

های  تغییرات بصری شناساگر وابسته به دما و مشابه واکنش سرعت. ماندگاری بیانجامد  ضایعات و تنظیم کارآمد زمان

بنابراین روی هم رفته پاسخ دیداری . یابد باشد و در دماهای باالتر سرعت این تغییرات افزایش می تخریبی محصول می

TTI 25[و]24[.دمای فرآورده همراه آن است-کننده تاریخچه زمان منعکس[   

  دما-نشانگر زمانانواع  -5

ی کلـی شناسـاگرهای بیولـوژیکی،     به طور کلی شناساگرها به سه دسـته  دما انواع مختلفی دارند-رهای زماننشانگ

آنزیمـی، مکانیسـم انتشـار،     واکـنش  هـا بـر مبنـای    که اصول عملکـردی آن  . شوند بندی می شیمیایی و فیزیکی تقسیم

   ]26[و ]4[. است های میکروبی واکنشپلیمریزاسیون حالت جامد 

  : دماي انتشاري-ناساگر زمانش -1. 5

 3M Companyسـاخت شـرکت    3M Monitor Markدمـای  -شناسـاگر زمـان  های انتشـاری  TTIترین  یکی از مرسوم

به این نحو است که استر اسید چرب رنگی در طول فتیله متخلخل ساخته شـده از   شناساگرعملکرد این . استآمریکا 

. ای است که استر اسید چرب در طول فتیله پیموده اسـت  گیری فاصله پاسخ قابل اندازه .کند کن حرکت می کاغذخشک

   ]28[و]27[.ی زمانی را نشان دهد کامالً وابسته به نوع و غظت استر است در چه دمایی عمل کند و چه بازه TTIکه  این

  



 

 ٥

  
هر . سازی فتیله گذشته است ز فعالدهنده زمان واقعی است که ا حرکت استر در طول فتیله نشان. 3M Monitor Markنشانگر  -3شکل 

  .تر خواهد بود چه دما باالتر باشد حرکت استر در طول فتیله سریع

  

بـر پایـه    کـه اخیراً به بازار عرضـه شـده اسـت    نی�ز CoolVu  با نامانتشاری دما -نوع دیگری از شناساگرهای زمان

ی آلومینـومی   تشکیل شده که قسمت اول الیـه  این شناساگر از دو بخش. آلومینومی بنا شده است  ی ی یک الیه تجزیه

شـود و بـه ایـن     آلومینوم چسبانده می  ی ی شفاف و خورنده آلومینوم است روی الیه پرینت شده و الیه دیگر یک الیه

شود  و این کار را هماهنگ بـا دمـا افـزایش انجـام      ی آلومینومی خورده و نازک می شود الیه ترتیب برچسب فعال می

  ]29[. دهد می
 

  
 .در دو طراحی مختلف coolvuدمای -شناساگر زمان -4شکل 

  : آنزیمی شناساگرهاي -2. 5

ایـن نشـانگر بـر    ). 9شکل (است  VITSAB 6 آنزیمی نشانگردمای -ترین شناساگرهای زمان ترین و مطرح معروف

 در یـک قسـمت  . جزاسـت و شـامل دو بخـش م   ی سوبسترای لیپیدی بنا شده اسـت  شده آنزیمی کنترلهیدولیز ی  پایه

سوبسترای سوسپانسیون آبی قسمت دیگر در و  جاسازی شده استهای لیپولتیک مانند لیپاز پانکراس  محلول آبی آنزیم

زمانی کـه از ایـن    .وجود دارد pH به همراه شناساگر) 9بوتیرین و تری 8پالرگونین و تری 7کاپروئین مانند؛ تری(لیپیدی 

اسـتفاده  از امولسیفایر باید در دمای پایین عموماً مشکل است و ها  آنهیه امولسیون پایدار شود ت سوبستراها استفاده می

به صورت دستی یـا توسـط ماشـین طراحـی     (سازی شناساگر از طریق شکستن مکانیکی  فعال. ]18[و ]15[و]19[شود 

 آنزیمی یزلهیدرودما -ر زماندر این نوع شناساگ. شود میسر می وجود داردسدی که بین دو قسمت ) شده در خط تولید

                                                
6 VITSAB A.B., Company, Malmo, Sweden  
7 tricaproin 
8 tripelargonin 
9 tributyrin 



 

 ٦

 نمایـان  pH توسـط شناسـاگر  شود و به دنبال آن تغییر رنگ از سبز تیره بـه زرد روشـن    می pHسوبسترا باعث کاهش 

ی وسیعی  به این ترتیب دامنهد و نهای مختلفی ساخته شو تواند با سوبستراها و آنزیم آنزیمی می شناساگرهای. شود می

طراحی شد  10آنزیمی نیز بر پایه لیپاز میکروبی  TTIازنوع آزمایشی برای مثال . را شامل شوند های اکتیواسیون از انرژی

شرکت   ]15[.های آلی مختلفی بود داد و قادر به تحمل حاللمختلف نشان های  pHپایداری باالیی در دماها و شد که 

CheckPoint III های  یبلتر ل ی بهتر و ساده برای استفاده VITSABی شناساگر  سازنده
ایـن   ).10شکل (طراحی کرد  11

بنـدی   آنزیم بر روی لیبل یـا بسـته   در این شناساگر .شود ی گاو پیشنهاد می تر برای مرغ و گوشت چرخ کرده لیبل بیش

در این مورد هم واکنش سوبسترا و آنزیم منجر به تغییـر  . شود شود و سوبسترای آنزیم نیز در جوهر تعبیه می تثبیت می

  شود و اجـازه  در خطوط هوایی انگلیس استفاده می VITSABهای  از لیبل ]31[و ]30[شود  رد به ارغوانی میاز ز زنگ

  . ]31[ و فسادپذیر را کنترل کند  آماده دهد کادر هواپیمایی وضعیت غذاهای از پیش می

 
  "ب"                                                             "الف"                                              

  12.استmm 8/0 و  با ضخامت cm 6/32/2اندازه واقعی هر دو. تازه VITSAB M2-10 .ب  ؛منقضی شده VITSAB C2-10 .الف -5شکل 

  
  .تغییر رنگ در این اندیکاتور از زرد به سمت ارغوانی است Checkpointدمای -شناساگر زمان - 6شکل

  دماي میکروبی-شناساگر زمان  -3 .5

                                                
10 Burkholderia cepacia 
11 VITSAB A.B., Company, Malmo, Sweden  

مشابه است اما  C2-10مکانیسم و تاریخ مصرف . روز تاریخ مصرف 10گراد  ی سانتی درجه 2این است که در  M2-10 گذاری علت نام . ١٢

  .حساسیت دمایی آن متفاوت است



 

 ٧

اند به خوبی در بـازار   شان مستقیماً با فساد غذا در ارتباط است توانسته که پاسخ شناساگرهای میکروبی به دلیل این

و  eO  13دما در ایـن بخـش عبارتنـد از، شناسـاگر     -ترین شناساگرهای زمان دو نمونه از مطرح. جای خود را باز کنند

TRACEO 
14

ی  ی مـاده  برچسبی به شکل یک بالشتک کوچک ژلی است که روی بسته  eOشناساگری   ]32[.رداشاره ک 

های گل است که در حالت فعال سبز و به تدریج بـا اتمـام    طراحی این لیبل به شکل گلبرگ. شود غذایی چسبانده می

اسـت کـه رشـد      pHاهش این تغییر رنگ به دلیـل کـ  ).  11شکل(]33[ شود تاریخ مصرف به سمت بنفش یا قرمز می

ها و  ی ویژگی کننده نوع میکروارگانیسم تلقیح شده در ژل تعیین. های تلقیح شده در ژل مسبب آن است میکروارگانیسم

  . دما کامال هماهنگ با فساد میکروبی غالب در فساد غذاست-نشانگر زمانپاسخ . دما است-شناساگر زمانهای  پارامتر

از  .مت غـذا مطلـع شـد و زمـان مانـدگاری را بـه طـور سـودمندی مـدیریت کـرد          الاز سـ توان  و به این ترتیب می. 

در   17و لوکونوسـتوک مزنتروئیـدس   16، الکتوباسیولوس فوشونسش15های چون کارنوباکتریوم پیسیکوال میکروارگانیسم

اندویچ تازه و گوشت تـازه  بندی س های مختلفی از این شناساگر برای بسته تا کنون شرکت. شود میتهیه این نشانگر استفاده 

  ]24[و]20[ .اند استفاده کرده

  
  .و مسیر تغییر رنگ در آن eOشناساگر میکروبی  -7شکل 

  TRACEO     شـکل  (نیز شناساگر میکروبی مطرحی است که باز هم توسط شرکت جنتلی فرانسه سـاخته شـده اسـت

شناسگر ساخت . آید بسیار ارزشمند است دست مییا بارکدها به  18ها و اطالعات حاصل از کد کاالی جهانی داده). 12

و با رشـد میکروارگانیسـم تلقـیح    . شود ی شفافی است که پشت بارکد محصول جاسازی می الیهشرکت جنتلی شامل 

شده در لیبل که از نظر نیاز دمایی و پروفایل رشد مشابه میکروارگانیسم غالب در فسـاد غـذایی، تغییـر رنـگ نمایـان      

 ]32[.سازد و در بخش فروش قابل عرضه نیست و بارکد را ناخوانا می) دهد رنگ به قرمز تغییر رنگ می از بی(شود  می

    ]24[و]34[و 

                                                
13 Cryolog, Gentilly, France 
14 Cryolog, Gentilly, France 
15 Carbonbacterium piscicola 
16 Lactobacillus fuchuensis 
17 Leuconostoc mesenteroides 
18 Universal Product Codes (UPC) 
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  TRACEO شناساگر آنزیمی -8شکل 

  ي پلیمريدما-شناساگر زمان -4. 5

تـرین شناسـاگر پلیمـری     مطـرح   19الین آمریکا ساخت شرکت الیف  fresh monitorو  Fresh-Checkنشانگرهای 

-R-C=C(دی استیلن مونومرهای شامل  هااین نشانگر. اند هستند که جایگاه خود را در بازار تجارت به خوبی باز کرده

C=C-R (کنـد کـه روی    مری با شکل کونژوگه می ید پلیلرنگ هستند اما با افزایش دما تو است که در حالت عادی بی

در این شناساگر زمـانی   ]4[ کنند شوند و با جذب نور مرئی، رنگ را نمایان می ده جمع میهای درنظرگرفته ش الکترون

این شناساگرها از زمان  .شود تیره شده و در نهایت سیاه میرنگ و بعد از آن  که محصول تازه است دایره وسط لیبل بی

برای مینیمم کردن جواب اولیه آنها را در در نتیجه . تولید تقریبا فعال است و به درجه حرارت نگهداری پاسخ می دهد

روز  10گـراد نزدیـک بـه     ی سانتی درجه 5شناساگر در این . نگهداری می کننددرجه سانتی گراد   -20درجه حرارت 

برای مواد غذایی آمـاده  این شناساگرها  .است 4/4گراد برابر  ی سانتی درجه 10-15آن در بازه  Q10و . ماندگاری دارد

 .]35[میوه و محصوالت لبنی و گوشت تازه قابـل اسـتفاده هسـتند     و آب جات تازه ، ساالد یجات و میوهمصرف و سبز

  .]20[کند  ها ارسالی خود الصاق می را بر روی تمام واکسن Fresh-Checkبرچسب  20یونیسف

و . وار اسـت ی جـوهر محـو شـونده اسـت     است که بر پایه  TTIطرح اولیه نوعی   Fresh check نشانگر نوع مقابل

های اکسیداسـیون و   ی ویژگی محو شدن رنگ بر پایه. شود رنگ می شده بی ی زمانی تعریف ی چاپ شده در بازه نشانه

کاهیده شده  24به آسانی توسط سدیم هیدروسولفات 23آنتراکوئنون بتا سولفونات. است  22مشتقات آنتراکوئینون  21احیا

و از بـین   .رود پذیر است و رنگ مجدداً از بـین مـی   ور اکسیژن برگشتاین واکنش در حض. آید و به رنگ قرمز در می

بـا تغییـر ترکیـب شـیمیایی      )انـرژی اکتیواسـیون واکـنش   ( سرعت تغییر رنگ .رفتن رنگ نیز کامال وابسته به دماست

کنتـرل   آکریالت نوشته را از رطوبت حفظ کرده و از طرفی سرعت تغییـر رنـگ را   پلی( .آکریالت قابل تغییر است پلی

  ]36[) کند می

                                                
19 Lifelines Technology Inc., Morris Plains, NJ, USA 
20 UNICEF 
21 red-ox 
22 anthraquinone 
23 anthraquinone β-sulfonate 
24 sodium hydrosulfite 
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  Fresh Checkنشانگر پلیمری  -8شکل 

onVu 25       ایـن  . از شناساگرهای پلیمری ساخت شـرکت سـیبا سـوئیس و یکـی از پرکـاربردترین شناساگرهاسـت

ایـن شناسـاگر بـا    . های آلی با گذر زمان و با سرعتی متناسب با دما ساخته شده است شناساگر پایه تغییر رنگ پیگمان

 ]37[هـای مختلـف بـه بـازار عرضـه شـده اسـت         های مختلف و در نتیجه کاربردها و البته طراحی اکتیواسیونانرژی 

تصویر رنگ ثابتی دارد تا زمـانی کـه توسـط المـپ     . درون هم است) قلب(ترین شکل آن به صورت دو سیب  مرسوم

LED  و نورUV شـود فیلتـری روی لیبـل اضـافه      می تیره زمانی که سیب داخلی آبی .]38[) 15شکل (شود سازی  فعال

شود و در صـورتی کـه از ایـن فیلتـر      رنگ  به مرور زمان این رنگ باید کم(شود تا از مجدد توسط نور تغییر رنگ  می

بـه    این برچسب در اثر گذشت زمـان و بسـته  . ]39[ندهد) گرداند استفاده نشود نور رنگ آبی تیره را به برچسب برمی

تواند مستقیماً روی بسته چاپ شـود یـا    این شناساگر می) 16شکل . (شود ض آن است سفید میدمایی که کاال در معر

ی عرضـه   هـای تـازه   بندی تمام مـرغ  تقریبا بر روی بسته. ]24[و]37[که به صورت برچسب روی بسته الصاق شود  این

 .]20[شود ن برچسب استفاده میشده در سوئیس از ای

 

  
   onVuشمایی از  ساختار  -9شکل 

 

                                                
25 Ciba Specialty Chemicals, Inc., Switzerland 



 

 ١٠

 
  onVuرنگ شدن تدریجی  نمایش بی -10شکل 

  

  گیري نتیجه -6 

ها برای اطمینان از کیفیت و سـالمت کـاالی خریـداری شـده همـواره       کنندگان و انتظار آن آگاهی مصرفافزایش 

. استبوده بندی  سازی تکنولوژی های مدرن بسته ایجاد نوآوری و توسعه و بهینه برایو محققان مشوق تولیدکنندگان 

 کننده مصرفهایی است که محققان و دانشمندان برای برآورده ساختن تقاضاهای  پاسخ یکی از دما -شناساگرهای زمان

دهد و به خریـدار اطمینـان    کننده نمایش می تری سالمت کاال را به مصرف این شناساگر با اطمینان بیش. اند ابداع کرده

 .بی داشته و همچنـان از کیفیـت خـوبی بـرای خریـد برخـوردار اسـت       دهد که کاالی مورد نظر توزیع مناس خاطر می

 میایی، آنزیمی و یا میکروبیولـوژیکی را مکانیکی، شیی عملکرد  بر پایهناپذیر  یک تغییر برگشت دما-شناساگرهای زمان

میت اسـت  چه حائز اه آن .سازند مینمایان  که عموماً شامل تغییر و یا پیشروی رنگ استیک پاسخ دیداری  شکلبه 

در صـورت عـدم ایـن همـاهنگی     . ی غـذایی اسـت   هماهنگی نمایش پاسخ شناساگر با پیشروی فساد غالـب در مـاده  

چه بایـد محصـول را فاسـد     شود، به این ترتیب که اگر شناساگر سریع پاسخ باشد، زودتر از آن شناساگر دچار خطا می

و در صورتی که شناساگر پاسخ خود را با تأخیر نشـان دهـد    کند و ضرر اقتصادی را برای کاال به دنبال دارد اعالم می

ی توزیع و هماهنگی آن  بنابراین مطالعه دقیق رفتار شناساگرها در تمام نقاط چرخه. شود باعث فروش کاالی فاسد می

به    دما است و در این زمینه همچنان نیاز-با رفتار فساد غالب در محصول یک ضرورت در  انتخاب شناساگرهای زمان

شناساگرها به درسـتی انتخـاب    در نمجموع اگر این .شود احساس می تری های کاربردی و بیش سازی مطالعات و مدل

، برای این تکنولوژی از بیشترهای اقتصادی برقرار شود، استفاده هر چه  جنبهو  ها نآ الزم بین کارایی شوند و هماهنگی

ای نزدیک جایگزین مسلم تاریخ مصرف درج  و قطعا در آینده خواهد بوداجتناب ناپذیر مختلف  ییغذامواد بندی  بسته

ضروری بـه   ی توزیع سرد ی مراحل چرخه کلیه ی بهینهبرای مدیریت ها  و استفاده از آنشده بر روی کاال خواهند شد 
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