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تاریخ پذیرش:

چکیده
بیوپلیمرهای مشتق شده از منابع طبیعی که سهم زیادی از توجهات را در سال های اخیر بخود جلب نموده اند ،بعنوان جایگزین های
فیلم های پالستیکی غیرزیست تخریب پذیر متداول در نظر گرفته می شوند چرا که هزینه آن ها پایین است و به آسانی از منابع
تجدیدپذیر و زیست تخریب پذیر در دسترس اند.در این پژوهش ،تاثیر غلظتهای مختلف اکسیدسیلیسیوم بر ویژگی-
هایفیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم خوراکی بر پایه پلی ساکارید محلول دانه سویا بررسی گردید.فیلمهای نانوکامپوزیتی با افزودن
نانو ذرات اکسید سیلیسیوم در غلظتهای مختلف ( 10 ،5و  15درصد بر پایه وزن خشک) به پلیساکارید آرد سویا ،تولید گردید.
نانو کامپوزیت حاصل ،با هدف بررسی ویژگیهای میکروبی به روش قالبریزی محلول ،سنتز شد.با افزایش غلظت نانوذرات در
فیلم ها ،میزان رطوبت آنها به طور معنی داری کاهش یافت.فیلم پلیساکاریدیپایه بسیار شفاف بود اما افزایش غلظت اکسید
سیلیسیوم ،میزان شفافیت فیلم ها را کاهش داد .نانواکسیدسیلیسیوم دارای اثر ضد میکروبی نیست.نتایج نشان داد که نانوذرات
اکسید سیلیسیوم می توانند در ماتریس پروتئینی سویا برای تولید فیلم استفاده گردند .فیلم کامپوزیتی تولید شده در این پژوهش را
می توان برای کاربردهای غذایی و به عنوان ماده بسته بندی زیست تخریب پذیر استفاده نمود.
واژه های کلیدی :خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،خصوصیات میکروبی ،نانو ذرات اکسید سیلیسیوم ،نانوکامپوزیتها.

*مسئول مکاتباتdsalarbashi@iauzarindasht.ac.ir :
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 -1مقدمه

بنابراین نفوذپذیری فیلمها و پوششهای خوراکی نسبت به

امروزه میلیونها تن پالستیک هر ساله در سراسر جهان تولید

این مواد مورد توجه قرار گرفته است .خاصیت قطبی یا غیر

می شوند و تولید و مصرف آنها روبه افزایش است .عدم

قطبی مواد سازنده فیلم میزان ممانعت کنندگی فیلمها و

قابلیت زیست تخریب پذیری آنها سبب بروزمشکالت

پوششهای خوراکی را تعیین میکند .برای مثال وجود چربی

زیست محیطی جدی شده است .به همین دلیل ،مواد زیست

آب گریز در ساختار فیلم نفوذپذیری آنرا نسبت به رطوبت

تخریبپذیر ،در طی چند دهه گذشته بهعنوان جایگزینی

کاهش میدهد .به این علت که پالستیسایزرهای شامل آب

برای پلیمرهای تجزیه ناپذیر ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.

بطورکلی نفوذپذیری فیلم را افزایش میدهند بنابر این

بیوپلیمرهای مشتق شده از منابع طبیعی که سهم زیادی از

نفوذپذیری فیلمها نسبت به مواد قطبی و غیرقطبی با افزایش

توجهات را در سال های اخیر به خود جلب نمودهاند ،به

میزان پالستیسایزر افزایش مییابد .عامل مهم در بهبود

عنوان جایگزینهای فیلمهای پالستیکی غیرزیست تخریب

خواص ممانعتی فیلمهای خوراکی انتخاب نوع ماده سازنده

پذیر متداول در نظر گرفته میشوند چرا که هزینه آنها پایین

فیلم ،نوع و مقدار پالستیسایزر و شرایط تشکیل فیلم است

است و به آسانی از منابع تجدیدپذیر و زیست تخریب پذیر

که در نهایت موجب بهبود انعطاف پذیری ،انحالل و قدرت

در دسترس اند (1و.)3پلیساکاریدها بهدلیل فراوانی و قیمت

فیلم میشوند .)4( .مواد نانوکامپوزیت تهیه شده از طریق

کم ،برای تولید اینگونه بستهبندیها مورد استفاده قرار می-

پروتئین سویای نرم شده با گلیسرول بعنوان چارچوب و

گیرند ،اما نفوذپذیری باال به گازها و مقاومت مکانیکی

سیلیکا بعنوان فاز تقویت کننده مورد بررسی قرار گرفتند

ضعیف ،استفاده از این پلیمرها را در صنعت محدود می-

( .)14نانوذرات سیلیکا در محیط پروتئینی با منبع سدیم

کند(.)15پلیساکارید محلول دانه سویا ،از مواد دیواره سلولی

سیلیکات سنتز میشوند .نتایج نشان داد که ذرات سیلیکا

دانه های سویای استخراج میشود .این پلیساکارید،دارای

بصورت همگن در پروتئین سویا پراکنده میشوند (در

ساختاری مشابه پکتین بوده و متشکل از ستون گاالکتورونان

مقادیر کمتر از  .)14()%8ذرات سیلیکا چسبندگی باالیی با

و

چارچوب پروتئین از طریق پیوند هیدروژنی دارند .اختالط

رامنوگاالکتورونان(واحدهای تکرارشونده آلفا 1و  2رامنوز

سیلیکا بعنوان یک عامل تقویت کننده در بهبود خواص

و آلفا  1و  4گاالکتورونیک اسید) که توسط بتا  1و 4

مکانیکی و حرارتی پالستیکهای پروتئین سویا موثر بوده

گاالکتان و آلفا1و  3یا آلفا 5-1آرابینان شاخه دار،

است .افزودن  %0/3نانو اکسید سیلسیوم میتواند نفوذپذیری

است(.)13ویژگیهای فیلمپذیری این ماده بسیار خوب بوده

اکسیژن فیلم پروتئین سویا را افزایش دهد .نانوکامپوزیت-

و قادر به تولید فیلمهای قابل تجزیه با ویژگی فیزیکی و

های سبز از پروتئین سویا با پخش کردن نانو پودر پوسته

ساختاری مطلوب میباشد.با این حال،فیلمهای تهیه شده از

تخم مرغ به همراه گلیسرول بررسی شدهاند( .)11ساختار

این پلیساکارید حساس به رطوبتبوده و نسبت بهعبور انواع

شیمیایی ،مشتقات و کاربردهای پلی ساکاریدهای محلول

گازها ،نفوذپذیری باالیی دارد( .)10خواص فیزیکیضعیف و

سویا به عنوان غذای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته

ویژگیهای مکانیکی ضعیف این پلیمر زیستی ،استفاده از

است .از آنجایی که این زیست پلیمر دارای پایه غذایی است

آنها صنعت بستهبندی را محدود میکند و باید با استفاده از

لذا استفاده از آن در بستهبندی مواد غذایی مطلوبتر

جبران

میباشد .تحقیقات اخیر نشان داده است که این پلیمر دارای

نمود(.)16مهمترین عامل استفاده از فیلمها و پوششهای

پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک ماده بستهبندی کارا

خوراکی توانایی آنها در فراهم کردن مانع در مقابل موادی

است .لذا اصالح آن با استفاده از روشهای پیشنهادی در باال

مانند رطوبت ،اکسیژن ،طعم ،رنگ و روغن میباشد که

میتواند گام نوینی در توسعه یک پلیمر زیست تخریبپذیر

نتیجه آن افزایش کیفیت و ماندگاری ماده غذایی است.

باشد .)9(.بنابراین انجام تحقیق جامع و کامل در مورد نانو

هموگاالکتو-رونان(آلفا)1-4

شیوههای

نوین

این

گاالکتورونان)

محدودیتها

را

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلمهای تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پایه پلی ساکارید آرد 49 ...
کامپوزیتها و کاربرد احتمالی آنها در صنایع بسته بندی

گذاری شد .بعد از خشک شدن ،فیلمها جدا شدند و برای

کشور امری الزم و ضروری است .در این راستا ،در این

آزمایشهای بعدی در دمای  4درجه سانتیگراد و رطوبت

پژوهش ابتدا فیلم خوراکی بر پایه پلی ساکارید محلول دانه

نسبی  45درصد نگهداری شدند.

سویا با استفاده از غلظتهای مختلفاکسید سیلیسیوم و به روش
قالب ریزی تولید گردید .سپستاثیر غلظتهای مختلفاکسید

 -2-3میزان رطوبت

سیلیسیومبر ویژگیهای میکروبی فیلمتولیدی،بررسی گردید.

مقدار رطوبت فیلمها از طریق خشک کردن آنها در یک
آون با دمای  104درجه سانتی گراد ،تا رسیدن به یک وزن
ثابت انجام گرفت.

 -2مواد و روش ها
 -1-2مواد

پلی ساکارید آرد سویا به عنوان ماتریس پلیمری پلی
ساکاریدهای محلول در آب هستند که از دانه سویا استخراج
میشوند واز شرکت روغن فوجی*تهیه شد .نانو ذره اکسید
سیلیسیوماز شرکتساترن†خریداری شد.باکتریهای مورد
بررسی در این پژوهش شامل باسیلوس سرئوس ( Bacillus
PTCC1247

،)cereus,اشرشیاکلی1330-

PTCC

ATCC 8739و استافیلوکوکوس اورئوس PTCC 1112-

ATCC 6538 Pبودند که از مرکز  PTCCکرج تهیه
گردید .مخمر کاندیدا آلبیکنز ( )Candida albicansو
کپک

پنی

سیلیوم

اکسپانسوم

Pencillium

(

وهمکاران ()2009استفاده گردید( .)6استفاده گردید .نمونه-
ها قبل از آزمون در دسیکاتور حاوی نیترات منیزیم (برای
ایجاد رطوبت نسبی 53درصد)قرار داده گرفته و در دمای 25
درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت نگهداری شدند .ابتدا
درون ظروف شیشه ای کلرید کلسیم بدون آب ریخته و
سطح ظروف به وسیله فیلمهای بدون چروکیدگی و سوراخ
پوشانده شده و سپس با استفاده از پارافیلم و به کمک
پارافین مذاب درب بندی شدند .برای حفظ گرادیان رطوبت
سدیم (رطوبت نسبی  75درصد) در داخل دسیکاتور استفاده
شد .اختالف رطوبت نسبی در دو سمت فیلم در دمای 25

 -2-2آماده سازی فیلم

فیلمها با استفاده از روش قالبریزی و مطابق روش  Tajikو
همکاراندر سال  2013با اندکی اصالح تهیه شدند( .)13برای
تهیه محلول  1درصداز این فیلم ،مقدار  1گرم ( )w/vپلی-
ساکارید را در  100میلیلیتر آب ریخته و با همزن مغناطیسی
در دمای  65درجه سانتیگراد و بهمدت  30دقیقه هم زده
شد.برای نرم شدن فیلمهای تولیدی ،مقدار  25درصد وزن
ماده خشک آنها گلیسرول بهعنوان پالستیسایزر† اضافه
گردید.همزمان

برای محاسبه نفوذپذیری به بخار آب از روش حسینی

نسبی  75درصد عبوری از فیلمها ،از محلول اشباع کلرید

)expansumنیز از مواد غذایی ایزوله ،و تهیه شدند.

نسبتهای

 -5-2نفوذ پذیری نسبت به بخار آب

،5

10

و

15درصداز

نانوذراتاکسید سیلیسیومبه محلول اضافه شد.محلولها در
دمای  40درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه روز گرمخانه
*

)Fuji Oil Co. (Osaka, Japan
)Southern Clay Co. (Gonzales, TX, USA
‡
Plasticizer
†

درجه سانتیگراد ،فشار بخاری معادل  1753/55پاسکال
ایجاد میکند .بدین ترتیب تغییرات وزن ظرفها طی زمان با
استفاده از یک ترازوی دیجیتال با دقت  ±0/0001گرم
اندازهگیری شد .منحنی تغییرات رسم و شیب هر خط رسم
شده به وسیله رگرسیون خطی محاسبه گردید .نرخ انتقال
بخار آب ) (WVTRاز تقسیم شیب خط کشیده شده
)(Slopeبر سطح فیلم ) (Aبدست میآید:
()2

WVTR =Slope / A

با توجه به معادله  2با ضرب کردن ضخامت فیلم ) (Xو
تقسیم بر اختالف فشار بین رطوبت نسبی درون سلولها و
رطوبت نسبی دسیکاتور) ، (∆Pنفوذ پذیری به بخار آب
)(WVPبدست میآید:
()3

WVTR× X
∆P

= WVT

 50نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی  /سال دهم  /شماره ی دوم  /تابستان97
 -2-6میزان کدورت

لیتر 2/5،میلی گرم بر میلی لیتر  5 ،میلی گرم بر میلی لیتر و

برای اندازهگیری کدورت فیلمها ،از طیفسنج ( UV/Vis

 10میلی گرم بر میلی لیتر بودند .جهت تهیه کشت  7روزه از

spectrophotometer, Shimadzu, model 1601 PC,
 )Tokyo, Japanاستفاده شد .فیلمهای تولیدی را در ابعاد

 6×1سانتیمتر برش داده و آنها را در دو طرف قسمت
شفاف کووت شیشهای قرار دادیم و میزان جذب در طول
موج  660نانومتر ثبت گردید(.)6

کشت اصلی حاوی کپکهای رشد کرده با سرست پاستور،
یک دایره برش خورده از این محیط کشت تهیه کرده و به
وسط یک پلیت حاوی محیط کشت  ،SDAاضافه می کنیم.
سپس به مدت  7روز در انکوباتور نگهداری میکنیم .جهت

-2-7آزمون درصد بازدارندگی و مهارکنندگی برای
کپک ها

محیط کشت آگاردار مورد استفاده در آزمون درصد
مهارکنندگیکپکها ،محیط کشت اختصاصی

کپکها جهت آزمون درصد مهارکنندگی ،ابتدا از محیط

Sabro

 )SDA(Dextrose Agarاست.نانوذرات اکسیدسیلیسیوم،
ابتدا به روش دیسپرسیون نانوذرات در محیط کشت مایع ،در
محلولهای استریل شده کازئینات سدیم  20درصد
و) 20Bovine Serum Albumin (BSAدرصد مخلوط
میگردد .سپس با توجه به اینکه محیط کشت آگاردار
 ،SDAبعد از اتوکالو سرد و منجمد میگردد جهت اضافه
نمودن نانوذرات دیسپرس شده در محلول های  20درصد
کازئینات و  BSAدر محیط کشت  ،SDAابتدا محیط
کشت  SDAرا در مایکروویو ذوب کرده و در ادامه
محلولهای حاوی نانوذرات را به محیط کشت 10SDA
اضافه نموده و بالفاصله عمل دیسپرسیون در اولتراتراکس به
مدت  1دقیقه ،با توجه به منجمد شدن سریع محیط
کشت  SDAصورت میگیرد .بعد از آماده شدن محلول
حاوی نانوذره دیسپرس شده در محیط کشت  SDAو
کازئینات سدیم و یا  12 ،BSAسی سی به پلیت اول منتقل
می شود .در ادامه جهت سایر رقتها به تعداد رقتهایی که
بایستی تهیه کنیم ،باید لوله آزمایش بزرگ ،استریل شده
وجود داشته باشد ،که در هر کدام  12سی سی از محیط
کشت  SDAذوب شده در مایکروویو اضافه کرده و سپس
جهت جلوگیری از منجمد شدن محیط کشت  ،SDAلوله-
های آزمایش حاوی محیط کشت  SDAرا در جا لوله ای و
در درون آب  70-80درجه سانتی گراد حمام آب نگه
میداریم .رقتهای دیگر شامل  1/25:میلی گرم بر میلی

نمونه شاهد در آزمون درصد مهارکنندگی کپکها یک دایره
برش خورده از کشت اول  7روزه کپکها ،به مرکز یک
پلیت که فقط حاوی محیط کشت  SDAبوده منتقل می-
کنیم و به مدت  7روز در انکوباتور نگهداری میکنیم.بعد از
 7روز ،قطر هالههای ایجاد شده از رشد کپکها در پلیتهای
کشت شده با استفاده از ابزار اندازهگیری کولیس انجام می-
شود.با استفاده از قطر هالههای اندازهگیری شده و براساس
فرمول زیر ،زمانی که نسبت  100درصد در مورد قطر هاله
یکی از پلیتهای حاوی نانوذره و محیط کشت SDA

حاصل شود ،درصد مهارکنندگینانوذره اکسید سیلیسیوم
مشخص شده است.
قطرهاله ی کپک مورد نظر محیط کشت فاقد نانوذره (قطر هاله کنترل) =dc
قطر هاله ی کپک مورد نظر در محیط کشت حاوی نانوذرات دیسپرس شده =dt
(× 100 )5

) 𝑡𝑑(𝑑𝑐 −
𝑐𝑑

= درصد مهارکنندگی رشد میسلهای کپک ()MGI

لذا ،عالوه بر قطر هاله در روز هفتم ،قطر هاله کپک در روز
اول گرمخانه گذاری باید اندازهگیری شود .زمانی که عدد
صورت کسر تقسیم بر مخرج برابر  1باشد یا به عبارت
دیگر ،قطر هاله ی رشد کپک در محیط کشت SDA

حاوی درصد مشخص نانوذره ،برابر قطر دهانه پپیت پاستور
باشد ،نشان دهنده ی عدم رشد کپک خواهد بود.کپک
مورد بررسی در این پژوهش پنی سیلیوم اکسپانسومبود(.)12
چنانچه براساس محاسبات ،در یکی از محیط کشتهای
 ،SDAحاوی نانوذره به  10درصد= MGIبرسیم ،این
محیط کشت حاوی نانوذره و درصدهای بیشتر نانوذره در
محیط کشت  ،SDAبرای تهیه کشت  7روزه کپک در
محیط کشت  SDAجدید استفاده خواهد شد ،چنانچه در
کشتهای هفت روزه مورد نظر جدید ،کپک رشد داشته و
تشکیل هاله دهد ،نشان دهنده عدم نابودی کپک با وجود

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلمهای تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پایه پلی ساکارید آرد51 ...
جلوگیری از رشد آن در حضور درصد مشخص نانوذره

درصدهای مختلف نانوذره مورد بررسی از معرف نمک

خواهد بود .چنانچه در کشت  7روزهای از کپک ،هاله

تترازولیوم استفاده گردید .محلول نمک تترازولیوم در برابر

تشکیل نگردد ،نشان دهنده ی نابودی کپک در حضور

تغییر اسیدیته محیط کشت و کاهش pHتغییر رنگ به قرمز

درصد مشخص نانوذره خواهد بود و کمترین درصدی از

میدهد .چنانچه حضور نانوذرات در درصد مشخص مورد

نانوذره که نابودی کپک و عدم تشکیل هاله در آن مشاهده

بررسی قادر به جلوگیری از رشد مخمر یا باکتری نباشد،

گردد به عنوان درصد حداقل کشندگی کپک ()MBC

مخمر و باکتری در نتیجه مصرف ترکیبات قندی محیط

شناخته میشود(.)12

کشت و فرآیند تخمیر تولید اسید نموده و در نتیجه pH

محیط کاهش مییابد .در چنین شرایطی محلول نمک
-2-8آزمون تعیین حداقل غلظت کشندگی باکتریها

تترازولیوم تغییر رنگ به قرمز داده و نشان دهنده رشد مخمر

و مخمرها

یا باکتری در چاهک حاوی نانوذره است .به عبارت دیگر،

جهت تعیین حداقل غلظت کشندگی در باکتریها و
مخمرها ،از چاهکهای حاوی محیط کشت  Brothو
باکتری و مخمر تلقیح شده که بعد از  24ساعت گرمخانه
گذاری و اضافه شدن نمک تترازولیوم ،به رنگ قرمز تغییر
ندادند را با استفاده از آنس حلقوی ،به یک محیط کشت
آگاردار عمومی مانند )Mullen Hinton Agar(MHA

منتقل میکنیم .چنانچه بعد از یک روز گرمخانه گذاری در

تغییر رنگ نمک تترازولیوم به قرمز نشان دهنده توانایی رشد
مخمر یا باکتری با وجود نانوذره و عدم تغییر رنگ
تترازولیوم ،نشان دهنده رقتی از نانوذره بود که مانع از رشد
مخمر یا باکتری شده و در نتیجه  pHمحیط کشت تغییر
نکرده است .باکتری های مورد بررسی در این پژوهش
شامل باسیلوس سرئوس ،اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس
اورئوس بودند .مخمر مورد ارزیابی نیز کاندیدا آلبیکنز و

رقت موردنظر ،باکتری و مخمر رشد کرده باشند ،نشان می-

کپک مورد بررسی پنیسیلیوم اکسپانسوم بودند(.)2

باکتری یا مخمر ،قادر به نابودکردن آنها نبوده است .اما

-2-9روش آماری

چنانچه در محیط کشت آگاردار کشت یک روزه ،باکتری

آنالیزهای آماری اختالف بین تیمارهای مختلف ،براساس

یا مخمر رشدی نداشته باشد و تشکیل کلونی هم نداده باشد،

طرح آماری فاکتوریل کامال تصادفی با استفاده از تحلیل

نشان دهنده نابودی آنها است و حداقل درصدی از نانوذره

واریانس )(ANOVAدر سطح احتمال  5درصد تعیین شد.

که باکتری یا مخمر را نابود کند ،حداقل غلظت کشندگی

با توجه به بررسی نسبتهای  10 ،5 ،0و  15درصداز

محسوب میگردد .باکتریمورد بررسی در این آزمون،

نانوذرات اکسید سیلیسیوم ،تعداد کل نمونهها  4مورد بود.

باسیلوس سرئوسبود .مخمر مورد ارزیابی نیز کاندیداآلبیکنز

کلیه آزمایشات در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت.

بود( .)2جهت دیسپرسیون نانوذره اکسید سیلیسیومدر آب

مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون دانکن با استفاده از

دیونیزه استریل انجام شد .بعد از اتوکالو نمودن محلول 20

نرم افزار مینی تب نسخه  16انجام شد.

دهد که نانوذره در این درصد با وجود جلوگیری از رشد

درصد محیط کشت  ،BSAنانوذرات را به محلول ها اضافه
و با دستگاه اولتراتراکس و سپس اولتراسوند دیسپرس

-3نتایج

نمودیم .در هر چاهک پلیت  96خانه ،عالوه بر 200

 -3-1خصوصیات فیزیکی و مکانیکی

میکرولیتر از محیط کشت حاوی نانوذره 10 ،میکرولیتر از

نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات فیزیکی فیلمهای تولید

رقت 106یاکتری و مخمر منتقل گردید .جهت مشخص

شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم در جدول  1نشان داده

نمودن ،حداقل بازدارندگی مخمر و باکتری در بین

شده است.

 52نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی  /سال دهم  /شماره ی دوم  /تابستان97
جدول -1خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم های حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم
ضخامت()mm

میزان رطوبت()%

0

0/0±00020/000003a

21/0±02/04a

7/0±06/249b

5

0/0±00018/000002

16/0±12/11

5/0±93/005

درصد نانوذره در نانوکامپوزیت
b

b

)WVP(×10-6gm-1s-1pa-1
c

10

0/0±00016/000002c

15/0±91/02bc

7/0±46/011b

15

0/0±00014/000005

15/0±86/06

8/0±97/004

d

c

a

میانگین های موجود در هر ستون و با یک حرف مشترک فاقد اختالف معنی دار هستند ()P <0/05؛ دادهها به صورت میانگین سه تکرار از هر
پارامتر  ±انحراف از معیار.

میزان رطوبت فیلم پلی ساکاریدی پایه در آب ،به ترتیب

مهمترین فاکتورهای مورد بررسی برای سنجش خصوصیات

 21/02درصد تعیین شد .با افزودن  5درصد وزنی از

مواد پلیمری مورد استفاده در بستهبندی موادغذایی

نانوذرات اکسید سیلسیوم  ،میزان رطوبت نانوکامپوزیت به

می¬باشد که از طریق پارامتر نفوذ پذیری به بخار

طور معنیداری به  16/12درصدکاهش یافت که میتواند به

آب()WVPقابل مطالعه است .بر اساس این نتایج افزودن 5

دلیل ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین گروههای هیدروکسیل

درصد از نانوذرات اکسید سیلسیوم باعث کاهش

پلیساکارید و اتمهای اکسیژن در نانوذرات اکسید سیلسیوم

میزان WVPشده است طوریکه نانوکامپوزیت حاوی سطح

باشد .با افزایش سطح نانوذرات اکسید سیلسیوم به  10و 15

 5درصد از نانوذرات اکسید سیلسیوم با  WVPبرابر با 5/93

درصد وزنی در نانوکامپوزیتها مقادیر رطوبت به ترتیب به

کمترین میزان انتقال رطوبت را داشته است ،این در حالیست

 15/91درصد و  15/86درصدکاهش یافتکه اختالف

که سطوح  10و  15درصد از نانوذرات اکسید سیلسیوم به

معنیداری با هم ندارند .نانوذرات اکسید سیلسیوم به دلیل

ترتیب با  WVPبرابر با  7/46و  8/97میزان انتقال رطوبت

آبدوستی پائینتر نسبت به پروتئین سویا در صورت مخلوط

بیشتری از فیلم پلی¬ساکاریدی خالص از خود نشان دادند،

شدن با پروتئین سویا از حاللیت مولکولهای آب جلوگیری

این بدین معنی است که افزایش نانوذرات در سطوح بیشتر از

کرده و مقاومت فیلم ها در برابر آب را افزایش میدهند.

 5درصد اثر منفی بر  WVPگذاشته و میزان انتقال رطوبت

بنابراین ،با افزودن این نانوذرات که مادهای نامحلول در آب

را افزایش داده است .نفوذ پذیری در سطح  5درصد نسبت

است ،شاهد کاهش میزان رطوبت در فیلمهای نانوکامپوزیت

به نمونه شاهد و نیز نسبت به سایر سطوح نانوذره ،کمتر بود.

میباشیم .میزان انتقال رطوبت بین مواد غذایی و محیطیکی از
-3-2کدورت

نتایج حاصل از ارزیابی کدورت فیلمهای حاوی نانوذره اکسید سیلیسیوم در جدول  2گزارش شده است.
جدول  :2خصوصیات کدورت فیلم کنترل و نانوکامپوزیت حاوی SiO2
کدورت

درصد نانوذره در نانوکامپوزیت
0

0/0±25/001d

5

0/0±31/001

c

10

0/0±33/001b

15

0/0±39/001a

میانگینهای موجود در هر ستون و با یک حرف مشترک فاقد اختالف معنی دار هستند
()P <0/05؛ دادهها به صورت میانگین سه تکرار از هر پارامتر  ±انحراف از معیار.

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلمهای تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پایه پلی ساکارید آرد53 ...
فیلم پلیساکاریدپایه بسیار شفاف بود که مقدار کدورت آن

 -3-3خصوصیات ضد میکروبی

در طول موج  660نانومتر  25،درصد گزارش گردید.با

نتایج حاصل از آزمونهای میکروبی بر روی فیلمهای تولید

افزایش غلظت اکسید سیلسیوم ،مقدار عبور نور کاهش یافته

شده در این پژوهش ،در جدول  3گزارش شده است .نتایج

است .بهعبارت دیگر ،افزودن نانوذرات با افزایش مقدار

نشان داد که اکسید سیلیسیوم هیج تاثیر صد باکتریایی،ضد

کدورت فیلمها ،میزان شفافیت را کاهش دادهاندبه طوری

مخمر و ضد کپکی ندارد.

که ،میزان کدورت از  31درصد در غلظت  5درصد به
ترتیب به  33و  39درصد برای سطوح  10و  15درصد
افزایش یافته است.
جدول –3تاثیر فیلم های حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیوم بر حداقل بازدارندگی و کشندگی میکروارگانیسمها
نام میکروارگانیسم

حداقل غلظت کشندگی()mg/mL

حداقل غلظت بازدارندگی()mg/mL

باکتریها :باسیلوس سرئوس و
اشرشیا کلی ،استافیلوکوکوس

>20

>20

اورئوس
مخمر:کاندیدا آلبیکنز

>20

>20

کپک :پنیسیلیوم اکسپانسوم

>20

>20

 -4بحث و نتیجه گیری

بخار آب در غلظت  5درصد نانوذره کاهش یافت اما در

رطوبت یکی از خصوصیات عملکردی فیلم های تولید شده

سطوح  10و  15درصد افزایش یافته و اختالف معنی داری با

از مواد بیوپلیمری است که مرتبط با آبدوستی و آب گریزی

نمونه شاهد نداشت .این رفتار را می توان به توزیع ناهمگون

مواد تشکیل دهنده میباشد5( .و .)8دلیل کاهش رطوبتدر

نانوذرات اکسید سیلیسیومو تجمع آنها در شبکه پروتئینهای

فیلمهای تولید شده در این پژوهش ،با خاصیت

سویا نسبت داد .اکسید سیلیسیوم نسبت به پروتئینهای سویا،

هیدروفوبینانوذراتمرتبط میباشد .نانوذراتSiO2بهطور

آب گریزتر بوده و بنابراین وقتی به یک غلظت خاصبرسد

طبیعی ،آبدوستی پائین تری نسبت به پروتئین سویا دارند.

تمایل به تجمع یافتن دارد (7و )17که این پدیده در سطوح

بنابراین ،مخلوط نمودن نانوذرات اکسید سیلیسیوم با پروتئین

باالتر از  5درصد مشاهده گردید .تاثیر نانوذرات اکسید

سویا می تواند از حاللیت مولکول های آب جلوگیری کرده

سیلیسیوم در غلظت  5درصد بر کاهش نفوذ پذیری به بخار

و مقاومت فیلم ها در برابر آب را افزایش دهد.بنابراین ،با

آب را میتوان به تشدید بی نظمی شبکهدر نتیجه حضوراین

افزودن SiO2که مادهای نامحلول در آب است ،شاهد

نانوذراتنسبت داد ( .)18تاجیک و همکاران ( )2013نتایج

کاهش میزان رطوبت در فیلمهای نانوکامپوزیتی خواهیم بود

مشابهی در مورد خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی

( .)19از آنجا که ،یکی از مهمترین نقشهای عملکردی

بر پایه پلی ساکاریدهای سویا ارائه نمودند و بیان کردند که

بسته بندی مواد غذایی ،جلوگیری یا به حداقل رساندن

پلی ساکاریدهای محلول پروتئین سویا ،میتوانند به خوبی

رطوبت بین ماده غذایی و اتمسفر اطراف است؛ لذا نفوذ

در بسته بندی مواد غذایی استفاده گردد ( .)13زلفی و

پذیری به بخار آب توسط ماده بسته بندی باید تا حد امکان
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،پس از حصوص نتایج بهبود دهنده ذرات اکسیدسیلیسیوم
استفاده از آنها را به عنوان مواد موثر در بسته بندی مواد
 ارزیابی.)19( غذایی و سیستم های دارورسانیپیشنهاد نمودند
توانایی فیلمهای تولید شده در مقابله با میکروارگانیسمها
نشان داد که فیلم تولید شده حاوی نانوذرات اکسید
. مخمر و باکتری نداشته است،سیلیسیوم تاثیری بر کپک
 سبب کاهش،بکارگیری فیلمهای تولید شده در این پژوهش
حفظ تازگی ماده غذایی و افزایش،پسماندهای بسته بندی
دوره ماندگاریمحصوالت غذایی میگردد و منجر به بهبود
برخی ویژگیها نظیر افزایش مقاومت در برابر صدمات
، کاهش وزن بسته، نفوذ حالل وگازها، حرارتی،مکانیکی
افزایش شفافیت وزمان ماندگاری در مقایسه با انواع تجاری
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