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چکیده
فرآوردههای جانبی حاصل از عملآوری ماهی ،منبع مناسبی از کالژن میباشد .فیلم پروتیینی زیست تخریبپذذیر از رریذ افذزودن اسذان
میخک درغلظتهای  1،1/1،5و 1/5درصد (نسبت وزنی به وزنی پروتیین) به ژالتین فل

ماهی سفید ساخته شذده وخذوا

ضذدمیکروبی،

فیزیکی و مکانیکی شامل مقاومت کششی ،درصد افزایش رول ،درصد رروبت ،نفوذپذیری به بخارآب ،زاویه تماس ،حاللیذت ویگگذیهذای
رنگ سطحی و آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلمها بررسی شد .فیلمهای ژالتینی براساس غلظتهای مختلف اسان
مورد آزمون قرار گرفتند .همراهی اسان
آب با بیشتر شدن میزان اسان
بنابراین با افزودن اسان

میخک تهیه و

میخک در محدوده  1تا  1/5درصد ،میزان مقاومت کششی فیلمها را کاهش داد .نفوذپذیری به بخار

میخک از  1/5درصد افزایش یافت .از ررفی دیگر ،حاللیت فذیلم و شذاخر روشذنایی کذاهش پیذدا نمذود،

میخک ،میزان عبور نور در محدوده مرئی کمتر گردید .فیلمهای غنی شده با اسان

میخک ،تأثیر ممانعذت کننذدگی

وابسته به دوز را در برابر استافیلوکوکوس آرئوس ،لیستریا مونوسایتوژنز و اشریشیاکوالی از خود نشان دادند .نتایج میکروسذکوپ الکترونذی
روبشی ایجاد شکافهای ریز در فیلمهای غنی شده با اسان

را مشخر نمود ،عاملی که در ایجاد خصوصیات فیزیکی فیلمهذای بذهدسذت

آمده نقش مهمی را ایفا میکند .فیلمهای ژالتینی غنی شده با اسان

میخک ،میتواند در بسذتهبنذدی فعذال مذورد اسذتفاده قذرار گرفتذه ،امذا

خصوصیات آن باید اصالح شود .فیلم ژالتینی حاوی  1درصد اسان

میخک دارای بهترین خصوصیات فیزیکی ،مکذانیکی و ضذدمیکروبی

بود.
واژههای کلیدی :کوالژن ،فیلم زیست تخریبپذیر پروتیینی ،ژالتین فل

ماهی سفید ،لیستریا مونوسایتوژنز ،فعالیت ضدمیکروبی
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ویژگیهای فیلم زیست تخریبپذیر غنی شده با اسانس میخک

خصوصیات رئولوژیکی آن تأثیر میگذارند .بهرور کلذی

مقدمه
ژالتین بهعنوان با ارزشترین ترکیبات پروتیئنی بذوده

استفاده از روشهای اسیدی ،قلیایی ،آنزیمی ،فشذار بذاال

که با داشتن خصوصیات منحصر بفرد ،دارای کاربردهای

و فرا صوت بذرای اسذتخرات کذالژن از منذابع مختلذف

فراوانی در صنایع غذایی ،دارویی ،پزشذکی و بهداشذتی

ماهیذذان گذذزارش شذذده اسذذت .فیلمهذذا و پوشذذشهای

میباشد ژالتذین در صذنایع غذذایی در تولیذد ژلذههذای

خوراکی میتوانند از انواع گستردهای از مواد خام شذامل

قنادی ،بستنی ،ماست ،شربتهای رعمدار و سوپهذای

هیدروکلوئیدها (پلی ساکاریدها ،پروتئینها) ،چربیهذا و

کنسروی کاربرد دارد از نظر تکنولوژیکی در محصوالت

کامپوزیت (ترکیبی ساخته شده از دو ربقذه قبلذی) تهیذه

مختلذذف ،باعذذز افذذزایش االستیسذذیته ،قذذوام و پایذذداری

شوند که در بسیاری از موارد فرآوردههای جانبی صنایع

میشذود ( .)Gilsenan and Murphy, 2000تاریخچذه

مختلف هستند .پوششها یا مستقیماً برای نگهداری ماده

تولید ژالتین در امریکا به سال  1051برمیگردد ،اما پ

غذایی بهکذار گرفتذه میشذوند و یذا فیلمهذایی از آنهذا

از آنکه در سال  1631پوست خوک نیز جزء مواد اولیذه

ساخته میشود که برای بسته بندی سذط غذذا اسذتفاده

بهکار گرفته شد ،رشد چشمگیری پیدا نمود ( Reppond

میشوند .این پوششها بذهعنوان سذدی در برابذر عبذور

 .)and Wasson, 1993ژالتذین گونذههذای مذاهی دارای

اکسیگن و آب عمل نمذوده و بذدین شذکل واکنشهذای

خصوصیات متفاوتی هستند .آنهذا نقطذه ذوب و دمذای

اکسیداسذذیون کنذذد شذذده و رروبذذت محصذذول حفذذ

ژالتیناسیون پاییتری نسبت به ژالتین پسذتانداران دارنذد

میگردد .مکانیسم اصلی استفاده شده توسذ پوشذشها

( .)Gomez-Gullian et al.,2002با این وجود ،برخی از

بذذرای افذذزایش کیفیذذت و توسذذعه زمذذان مانذذدگاری

ژالتینهای دریایی ،ویسذکوزیته بیشذتری را نسذبت بذه

فرآوردههای غذایی است .همچنین این روکشها بهدلیل

ژالتین پستانداران نشان دادنذد (.)Leuenberger, 1991

زیست تخریبپذیر بودنشان در بین مصذرفکننذدگان از

کالژن بهعنوان یذک ترکیذب غالذب در پوسذت ماهیذان

محبوبیت بسیاری برخوردار بوده ()Ojagh et al., 2010

ماهیذان

و میتواننذذد بذذهعنوان جذذایگزین مناسذذبی بذذرای مذذواد

به مقدار زیادی وجود دارد .تقاضا برای ژالتین و کالژن

پالستیکی کذه مشذکالت فراوانذی از نظذر آلودگیهذای

در صنایع مختلف بهرور قابل توجهی در حذال افذزایش

زیسذذت محیطذذی دارنذذد ،مذذورد اسذذتفاده قذذرار گیرنذذد

است .فراورده های جانبی ماهی دارای پتانسیل باالیی از

( .)Gómez-Estaca et al., 2010اسذان های گیذاهی از

نظر کالژن هستند .اگر چه اکثذر ژالتذین ماهیذان دارای

جمله ترکیبات ربیعی هستند که خوا

ضدمیکروبی و

استحکام ژل ( )Gel strengthباالیی نیستند ،اما میتوانند

ضداکسیدانی آنها توسذ محققذین مختلذف بذه اثبذات

در ریز پوشینه کذردن ( )Microcapsolationرعذمهذا و

رسیده است .این دسته از مواد ،حاوی ترکیبذات مذؤثری

ویتامینها و فیلمهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرنذد.

هسذذتند کذذه نحذذوه عملکذذرد آنهذذا در سذذلول بذذاکتری

روشهذذای اسذذتخرات ژالتذذین بذذهرذذور مسذذتقیم روی

اختصاصی است .بهنظر میرسذد فعالیذت ضذدمیکروبی

میباشد این ترکیب در پوست،استخوان و فلذ

آنها اساساً بهدلیل ماهیت آب گریزشان باشد .بنابر ایذن

78

دوره  ،8شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 3331

بهداشت مواد غذایی

بذذهکذذارگیری ایذذن ترکیبذذات ربیعذذی در صذذنایع غذذذایی

پستانداران از نقطذه نظرهذای اخالقذی و مذذهبی اسذت.

میتواند جایگزین مناسبی برای نگهدارندههای مصنوعی

بههمین دلیل تعداد زیادی ازگونههذای ماهیذان مختلذف

باشد ،اما هزینه بهکذارگیری و دیگذر مشذکالت از قبیذل

بهعنوان ماده خام برای استخرات ژالتذین مذورد بررسذی

شدت بو ،سمیت بالقوه ،انتشار غیرکنترل شده این مذواد

قرارگرفتهاند و ویگگیهای ژالتینهذای اسذتخرات شذده

به داخل فرآوردههای غذایی و همچنین غیرفعذال شذدن

ازایذذن منذذابع هذذم مذذورد آزمذذایش قرارگرفتذذه اسذذت.

بخشذذی از ترکیبذذات فعذذال آنهذذا بذذهدلیل واکذذنش بذذا

خصوصیات رئولوژیکی ژالتین استخرات شده از پوست

موادغذذذایی ،اسذذتفاده از ایذذن ترکیبذذات را در بخذذش

فیذذذل مذذذاهی ایرانذذذی مذذذورد بررسذذذی قذذذرار گرفذذذت

نگهداری غذا محدود میکند .یک استراتگی جالب برای

( .)Mahjoorian et al., 2013ترکیب پلی فنول چای بار

بذا حفذ اثذر بخشذی آنهذا

شده بر روی نانو ذرات کیتوزان به مقدار زیادی مقاومت

میتواند همراهذی ایذن ترکیبذات ربیعذی بذا فذیلمهذای

کششی ( )TSو نفوذپذیری در برابر اکسیگن ( )OPفذیلم

خذوراکی باشذد (.)Sanchez- Gonzalezl et al., 2011

ژالتین را کاهش داده ،اما نفوذپذیری بخذار آب ()WVP

به پوشذشهای خذوراکی بذه آنهذا

افزایش یافت و بر روی شفافیت فیلم اثر منفی گذاشذت

ویگگی ضذدمیکروبی و ضداکسذیدانی مذیبخشذد .گیذاه

( .)Bao et al., 2009بازدارندگی فیلم ژالتینی غنی شده

کاهش دوز مصرفی اسان

اضافه کردن اسان

میخک حاوی ترکیبات شیمیایی صذم -تذانن بذه مقذدار

با اسان

11 -3درصد موم ،مادهای قابل تبلور ،بدون رنذگ و بذو

شت بررسی گردیده و مشخر گردید که فیلم ژالتینذی

میخک میباشد .ترکیبذات

به تنهایی فاقد خاصیت ضذدمیکروبی بذوده ،ولذی فذیلم

میخذذذک را ،پذذذروپیلن گلیکذذذول (،)%16/26

میخذذذک دارای خاصذذذیت

به نام کاریوفیلن و نیز اسان
اسذذذان

میخک بر روی گروهی از باکتریها در محذی

ژالتینذذذی حذذذاوی اسذذذان

بنزوتیذذذوفن ( )%17/97و بتذذذا کذذذاریوفیلن ( )%0/11را

بازدارنذذدگی قذذوی بذذر روی بذذاکتریهذذای سذذودوموناس

میخک حاوی مقذادیر بذاالیی از

فلوورئوسذذان  ،الکتوباسذذیلوس اسذذیدوفیلوس ،لیسذذتریا

اوژنول ( )%20/26( )Eugenolبذوده کذه  1درصذد آن را

اینوکوا و اشریشیاکوالی میباشد ،کذه میذزان ایذن تذأثیر

اسذذتیل اوژنذذول تشذذکیل داده و ارزش تجذذاری اسذذان

ضدمیکروبی قویتر از تأثیر فیلم ترکیبی ژالتین-کیتوزان

تشکیل میدهند .اسان

میخذک بذود ( Gómez-Estaca et al.,

میخک نیز بسذتگی بذه مقذدار درصذد همذین مذاده دارد

حذاوی اسذان

( .)Burt , 2004بهترین نوع اسان  ،اسانسی است که از

 .)2009ویگگیهای ژالتین اسذیدی و قلیذایی پوسذت و

غنچذههای ناشذکفته میخذذک بذهدسذذت میآیذد .اسذذان

باله ماهی فیتوفاگ با منابع دیگر مورد بررسی قرار گرفته

میخک دارای بویی قوی و کمی مطبوع بذوده و رعمذش

و گزارش شد که ژالتین قلیایی کپور نقرهای در مقایسه با

کمی سذوزاننده مذیباشذد ( .)Chaieb et al.,2007قذرار

ژالتین نوع اسیدی آن ازکیفیت بهتری برخذوردار اسذت.

گرفتن این ترکیب در مقابل هوا باعذز تیرگذی رنذگ و

همچنین مقایسه کیفیت ژالتین فیتوفاگ با ژالتین حاصذل

تغلی آن میشود .بذا توجذه بذه ایذنکذه ژالتذین مذاهی

از منابع دیگر نیز نشان داد که کیفیذت ژالتذین اسذیدی و

بهعنوان یک جایگزین بهتذر بذرای ژالتینهذای ریذور و

قلیایی فیتوفاگ در مقایسذه بذا کیفیذت ژالتذین اسذیدی و
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ویژگیهای فیلم زیست تخریبپذیر غنی شده با اسانس میخک

لیایی حاصل از منابعی مانند گاو ،گوسذفند ،خذوک ،پذای

مواد و روشها

مرغ ،پوست کوسه ماهی و غیره در برخی از مذوارد بهتذر

 -مواد

اسذذت ( .)Alavi-Talab et al., 2007مذذاهی سذذفید از

گلیسرول ( ،)Sigma-aldrich, USAتوئین  01درجذه

خانواده کپور ماهیذان ،یکذی از انذواع ماهیهذای شذمال

مطل کلسیم ( ،)Merck, Germanyاتیلن دیآمذین تتذرا

ایران بوده که در دریای خزر و رودخانههای اسذتانهای

اسذذذتیک اسذذذید ()Ethylenediaminetetraaceticacid

گیالن و مازندران یافت میشود .این ماهی از پایان بهذار

( ،)Merck,Germanyهیدروکسذذذید سذذذدیم ()NaOH

تا آغاز پاییز خمریزی کرده ،معموالً با پوست مصذرف و

میخذک (بذاریا اسذان ،

( ،)Merck, Germanyاسان

فل

آن بعد از پاک کردن آن دور ریخته میشذود .ایذن

ایران) ،محی

فل

دارای منبع خوبی از کالژن بوده کذه مذیتوانذد در

،)Merck, Germany( )heart infusion (BHI) agar

تولید استفاده گردد .ربذ گذزارش اداره شذیالت اسذتان

محی کشت مولر هینتون آگار ()Muller Hinton Agar

مازندران در سال  ،65حدود  51میلیون مذاهی سذفید از

( ،)Sharlu, Spainسرم فیزیولوژی ( ٪6موسسذه رازی،

دریای خزر صید شده که با در نظر گذرفتن ایذن مطلذب

ایران) ،باکتریهذای اسذتافیلوکوکوس آرئذوس ( PTCC

تشذکیل

 ،)1431سذذذودوموناس ائروژینذذذوزا (،)PTCC 1151

دهد ،حجم باالیی از ماده غنی از کوالژن ساالنه بوجذود

شرشیاکوالی ( )PTCC 3315و لیستریا مونذو سذایتوژنز

آمده که میتذوان در تولیذد ژالتذین از آن بهذره جسذت.

( .)PTCC 1163تمام معرفها و محلولهذای شذیمیایی،

هذذدف ایذذن پذذگوهش ،امکذذانسذذنجی تولیذذد و بررسذذی

دارای درجه خلو

آزمایشگاهی ()Analytical Grade

ویگگیهای فیزیکی ،مکانیکی و ضدمیکروبی فذیلمهذای

بودند.

خوراکی حاصله از ژالتذین مذاهی سذفید غنذی شذده بذا

 -روش استخراج ژالتین از فلس ماهی سفید

که حدود  0درصد وزن مذاهی سذفید را فلذ

اسان

میخک بوده که بتذوان در آینذده از ایذن ترکیذب

ابتدا فل

کشت براین هرت اینفذوژن آگذار ( Brain

ماهی سفید از بازارهذای محلذی شهرسذتان

بهعنوان پوشش زیست تخریبپذیر در نگهذداری مذواد

محمود آباد تهیه گردیده ،سپ

غذذذایی گوشذذتی و میذذوهجذذات اسذذتفاده نمذذود .تذذاکنون

آزمایشگاه منتقل شد .سپ

تحقیقی درمورد استخرات و بررسی خصوصیات فیزیکی

شستشو داده شده و در آبکش قرار گرفته تذا آب از آن

ماهی سذفید

خارت گردد .در نهایت فل ها در بستههذای پالسذتیکی

و مکانیکی فیلمهای ژالتینی حاصل از فل
چاپ نشده است.

با آب شسته و با یخ بذه
با آب فراوان ،فل

ها کامالً

منتقل و در دمای  -10درجه سانتیگراد در رذول مذدت
آزمایشات نگهداری شدند .ابتدا فلذ

مذاهی سذفید از

شب تا صذب در دمذای  5تذا  7درجذه سذانتیگذراد در
یخچال قرار گرفت .سپ

به نسبت  1بذه  4در محلذول

هیدروکسید سدیم  1/3درصد در مدت زمان 121دقیقذه
در دمای یخچال مورد تیمار قذرار گرفذت .هیدروکسذید
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سدیم باعز تجزیه ترکیبات غیرکالژنی و رنگدانه هذای
روی فل

شد .بعد از این مرحله فل هذا متذورم شذده،

ساعت در دمای  41درجه سانتیگراد قرار داده شده تذا
خنک گردند (.)Gómez-Estacaet al., 2009

در ادامه عملیات خنثیسازی با شسذتن فلذ هذا بذا آب

 -سنجش خواص فیلمهای تولیدی

فراوان ( )Top waterتذا زمذانی ادامذه پیذدا نمذوده کذه

 -تعیین ویژگیهای مکانیکی فیلمها

بذذهمنظذذور تعیذذین خذذوا

زمانی که به  pHنمونذههذا حذدود  0برسذد .عملیذات

مکذذانیکی فذذیلمهذذا شذذامل

معدنیزدایی با قرار دادن نمونهها در محلول  1/4مذوالر

استحکام کششی ( )MPa( )Tensile strengthو درصذد

 EDTAو بهمدت  31دقیقه صورت گرفذت .در مرحلذه

ازدیاد رول تا نقطذه پذارگی ( )Elongation at breakاز

مذاهی سذفید در

روش آزمایش استاندارد  ASTM D882-09استفاده شد.

دمای  41درجه سانتیگراد و بذهمذدت  91دقیقذه انجذام

ابتدا فیلمها بهمدت  40سذاعت داخذل رروبذتسذاز بذا

شد .در انتها محلول ژالتینی بهدسذت آمذده ،بذا عبذور از

رروبت  %51±4قرار گرفتند .فیلمها به شکل مستطیل به

از کاغذذ صذافی واتمذن شذماره 4

ابعاد  2×11سانتیمتر بریده شدند .فاصذله بذین دو فذک

فیلتر نموده و در مرحله اخرعملیذات خشذک کذردن بذا

دستگاه  5سانتیمتر و سرعت حرکت فکها  51میلیمتر

استفاده از آون تحت خأل در دمای  55درجه سانتیگراد

بر دقیقه انتخاب شد .نمونهها در دستگاه یونیورسذال بذا

تا زمانی که ورقههای ژالتینی تشکیل گردد ،ادامه یافذت

سرعت  5میلیمتر بر دقیقه تحت بار  91نیذوتن کشذیده

(.)Limpisophonet al., 2009

شدند .حداقل  5تکرار برای هذر فذیلم صذورت گرفذت.

 -تهیه فیلمهای ژالتینی غنی شده با اسانس میخک

میانگین اعداد حاصله  ±انحراف معیار بذرای هذر نمونذه

بعد عملیات استخرات ژالتذین از فلذ

پارچه توری و سپ

ابتدا پودر ژالتذین در غلظذت  2درصذد بذهمذدت 31
دقیقه بهمنظور انحذالل بیشذتر در آب غورذهور گردیذد.
سپ

مخلوط بذهمذدت  15دقیقذه در دمذای  91درجذه

گزارش گردید.
 -نفوذپذذذیری در برابذذر بخذذار آ

(

Water vapor

)permeability

میخذک بذه مقذادیر

آزمون میزان عبور بخار آب فذیلمهذا بذر ربذ روش

تذذوئین 01

استاندارد  ASTME96/E96M-05انجام شد .فیلمهذا بذر

( )Tween 80بهمیزان 1/2درصذد و گلیسذرول بذهمیذزان

روی یک فنجان شیشذهای بذا قطذر دهانذه  46میلذیمتذر

 1/5درصذذد بذذهترتیذذب بذذهعنوان امولسذذیفایر و پالسذذیتی

حاوی  9میلذیلیتذر آب مقطذر (رروبذت نسذبی )%111

سایزر به محلول فیلمهذا افذزوده گردیدنذد .در ادامذه بذا

چسبانده شدند .سپ

فنجانها در داخل یک دسذیکاتور

استفاده از هموژنیزاتور (ای کی ای ،مالزی) محلول فیلم

محتوی سیلیکاژل (رروبت نسذبی تقریبذا  )%1در دمذای

بذذا سذذرعت  1511دور در دقیقذذه و ب ذهمذذدت دو دقیقذذه

محی قرار داده شدند و اجازه داده شد فیلمها بهمدت 2

همگنسازی شده و نیز بهمنظور حبابگیری بذهمذدت 9

ساعت قبل از وزن کذردن فنجذانهذا بذه تعذادل برسذند.

سذذاعت روی مگنذذت بذذا سذذرعت کذذم قذذرار داده شذذد.

سپ

فنجانها در فواصل  2ساعت ری  11ساعت وزن

محلولها در پلیتهای  0و  15سانتیمتری بذهمذدت 32

شدند .میزان نفوذپذیری در برابر بخار آب ( g mm/kPa

سانتیگراد حرارتدهی شد .اسان

مذذورد نظذذر بذذه فذذیلم اضذذافه شذذده و سذذپ

03

مهجوریان و همکاران

ویژگیهای فیلم زیست تخریبپذیر غنی شده با اسانس میخک

 )h m2رب رابطه  1قابل محاسبه است .درون سلولهای

گردد .سپ

اندازهگیری نفوذپذیری 11 ،میلیلیتذر آب مقطذر ریختذه

سانتیگذراد بهمذدت  24سذاعت خشذک شذد و مجذدداً

سط سلول بذهوسذیله فذیلم بذا اسذتفاده از

توزین گردید ( .)Wfدرصد حاللیت فیلم بذا اسذتفاده از

شد و سپ
گری

پوشانده شد و سلولها درون دسذیکاتور حذاوی

سذذذیلیکاژل قذذذرار گرفتنذذذد .آب در دمذذذای  25درجذذذه

کاغذ صذافی در آون در دمذای  115درجذه

رابطه  2تعیین شد.

Wi  Wf
(100 )2
Wi

FS% 

سذذانتیگذذراد ،رروبذذت  %111ایجذذاد مذذیکنذذد .اخذذتالف

وزن فیلم خشک اولیه (گرم) =Wi

رروبت در دو سمت فیلم در دمای  25درجه سانتیگراد

وزن فیلم خشک نهایی (گرم) =Wf

اختالف فشار بخاری معادل  2/337 ×113پاسکال ایجذاد

 -مقدار رطوبت ()Moisture content

میکند (.)McHugh et al.,1993

WVTR  L
()1
ΔP
میزان عبور بخار آب از فذیلم )WVTR = (g mm/kPa h m2
WVP 

میانگین ضخامت فیلم بر حسب میلیمتر=L

 -اندازهگیری ضخامت روکشها

ضخامت روکشهای تولید شذده بذا اسذتفاده از یذک
کذذولی

بادقذذت  1/11میلذذیمتذذر انذذدازهگیذذری شذذد.

اندازهگیری ضخامت روکشها برای آزمایشات مکانیکی
ضروری است (.)Hosseini et al., 2009
 -میزان حاللیت فیلم در آ

()Film solubility in water

ابتدا نمونههایی از هذر نذوع فذیلم ( 1×4سذانتی متذر
مربع) بذهدقذت ( 1/1111گذرم) وزن شذده و در آون در
دمای  115درجه سلسیوس بهمدت  24سذاعت خشذک
شدند .فیلمها دوباره توزین شده تذا مذاده خشذک اولیذه
آنها تعیین گردد ( .)Wiسپ

فیلمهذا در لولذه آزمذایش

حاوی  11میلذیلیتذر آب مقطذر بهمذدت  24سذاعت در
دمای محی غورهور شدند و با اسذتفاده از یذک شذیکر
( 111دور در دقیقه) مخلوط گردیدند .در ادامذه محلذول
از کاغذ صافی واتمن شذماره  1کذه از پذیش وزن شذده
بود ،عبور داده شد تا ذرات حل نشذده از محلذول جذدا

06

مقذذدار رروبذذت بوسذذیله خشذذک کذذردن تکذذههذذای
کوچکی از فیلم در آون در دمای  115درجه سانتیگذراد
بهمدت  24ساعت تعیین شد .وزن فیلمها قبل و بعذد از
خشک کردن در آون ثبت شد .مقدار رروبت بهصذورت
درصد از دست رفتن وزن بر اساس وزن اولیذه محاسذبه
گردید 3 .تکرار برای هر نوع فیلم انجام شذد و میذانگین
مقدار  ±انحراف معیار برای هرنمونه گزارش گردید.
 -کدورت ()Turbidity

خذذوا

دیذوارهای فیلمهذذا در مقابذذل نذذور فذذرابنفش

( )UVو نور مرئی در رول موتهایی بذا دامنذه  211تذا
 011نانومتر تعیین شد .میزان کدورت فیلمها با اسذتفاده
از رابطه  3محاسبه شد.
()3

T = Abs600/x

که درآن  Tکدورت فذیلم Abs600 ،جذذب در 911
نانومتر و  xضخامت فیلم (میلیمتر) است.
بر رب ایذن معادلذه مقذادیر بذاالی Tنشذان دهنذده
شفافیت کمتر و درجه باالتر تیرگی است.
 -تعیین میزان آبدوستی -آبگریزی فیلمها

زاویه تماس ( (θ) )Contact angle analysisسذط
فذذیلم بذذا اسذذتفاده از دسذذتگاه سذذنجش زاویذذه تمذذاس
انذذدازهگیذذری شذذد .بذذا کمذذک میکروسذذرنگ ( Micro
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 )syringeدر حذذدود  5میکرولیتذذر آب دوبذذار تقطیذذر و

شاخصی از بار باکتریایی استفاده گردید .به این صذورت

بدون یون بر روی یک سط افقی فیلمها قرار داده شذد.

که پ

از کشت جذبهای مختلف مشخر گردید کذه

مقذذادیر زاویذذه تمذذاس در رذذی مذذدت زمذذان  1دقیقذذه

جذب  1/10 - 1/1معادل (110سیافیو بذر گذرم) بذار

اندازهگیری شد 5 .تکرار روی هر فیلم در دمذای 23±5

باکتریایی است .سپ

 1/1میلیلیتر از مذایع حذاوی هذر

درجه سانتیگراد انجام گرفت (.)Ojagh et al., 2010

باکتری بر روی محذی مذولر هینتذون آگذار بذهصذورت

 -ریختشناسی ( )Morphologyفیلمها

چمنی کشت داده شد .سذپ

دیسذکهذایی بذه قطذر 9

بذذهمنظذذور مشذذاهده مورفولذذوژی سذذط ()Surface

میلیمتر از فیلمها که از قبل در شرای استریل تهیه شده

فیلمهای تهیه شده ،نوارهای باریکی از فیلم خشک شده

بود بر روی پلیتهای دیگر قرار داده شذدند .در نهایذت

در نیتروژن مذایع غورذهور و سذپ

بذهصذورت دسذت

پلیتها در دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانذهگذذاری

شکسته شد .تکههای فیلم به کمک چسذب دوررفذه بذه

شدند .اخذتالف قطذر هالذههذای تشذکیل شذده از قطذر

نگهدارنذذده آلومینیذذومی( )Aluminum stubچسذذبانده

دیسذذکهذذا بذذهعنوان شذذاخر فعالیذذت ضذذدمیکروبی

از آن فیلمها با الیه نذازکی از رذال پوشذانده

پوششها در نظر گرفتذه شذد ( Gómez-Estaca et al.,

شدند .پ
شدند و سپ

در داخل میکروسکوپ الکترونی روبشذی

قرار گرفتند .عملیات عک برداری در پگوهشکده پلیمذر

.)2010
 -سنجش رنگ فیلمهای تولیدی

برای اندازهگیری رنذگ نمونذههذای فذیلم از دسذتگاه

و پتروشیمی ایران انجام گردید .بذرای پوشذش دهذی بذا
رال از روش کندو پاشی استفاده شد.

هانترلذب ( )Hunter Lab, Color Flex, USAاسذتفاده

 -سنجش خواص ضدمیکروبی فیلمها

شد .نمونههای فیلم درقطعات ( 4×4سذانتی متذر مربذع)

بذهمنظذور بررسذی فعالیذذت ضذدمیکروبی فذیلمهذذای

برش داده شده و بر ر وی پلیت سذفید رنذگ اسذتاندارد

تولیدی از روش نفوذ در محی آگار استفاده گردید .بذه

قرارداده شدند .رنگ سنج ابتدا با استفاده از صفحه سذیاه

این منظور ابتدا یک لوپ از هر یک از  4گونذه بذاکتری

و سفید کالیبره گردیذد و در ادامذه نمونذههذا بذه داخذل

لیستریا مونوسایتوژنز ،اشریشذیاکوالی ،اسذتافیلوکوکوس

دستگاه منتقل و مورد آزمون قرار میگیرنذد .بذر اسذاس

ارئوس و سذودوموناس ائروژینذوزا برداشذته شذده و در

بازتاب نور شاخرهای رنگی شامل *( Lروشنایی) *a

لولههای حاوی  11سی سی محی کشذت  BHIافذزوده

(سبزی) و *( bزردی) اندازهگیری و یادداشت شد.

شد و بهمدت  40ساعت در دمای  37درجه سانتیگذراد

 -تجزیه و تحلیل آماری

نگهداری شد تا تعداد باکتریها به اندازه کذافی افذزایش

بهمنظور تجزیه و تحلیل مقادیر کمی از آزمذونهذای

از رری سانتریفیوژ بذا  9111دور بذر دقیقذه

فیزیکی و مکانیکی و ضذدمیکروبی تیمارهذای مختلذف

بهمدت  5دقیقه محی کشت از باکتری جدا گردیذد و از

پذ

از کنتذذرل نرمذذال بذذودن دادههذذا از رری ذ آزمذذون

رری میزان جذب با ریف سنج مریی -فرابنفش تعذداد

کولمذذذوگراف-اسذذذمیرنوف ()Kolmogrov-Smirnov

باکتریهذا بذه110رسذانده شذد .میذزان جذذب بذهعنوان

توس نرمافزار  ،SPSSبهمنظور تجزیه و تحلیذل مقذادیر

یابد .سپ
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یذذکررفذذه جهذذت تعیذذین اخذذتالف

میدهد .همذانرورکذه مشذاهده مذیشذود فذیلم شذاهد،

معنیدار بین تیمارها استفاده گردید .در مواردی کذه اثذر

سطحی صاف و بدون شکاف داشذته ،درحذالیکذه فذیلم

کلذذی تیمارهذذا معنذذیدار شذذناخته شذذد ،بذذرای مقایسذذه

حاوی 1/5درصد اسان

میخک سط فیلم دارای تذرک

میانگینها از آزمون دانکن نیز استفاده شد .الزم بذهذکذر

(منفذ) بوده که ممکن است در نتیجه تبخیذر اسذان

است که در تمامی مراحل تجزیه و تحلیل خطای مجذاز

رول فرایند خشک کذردن فذیلم باشذد .افذزودن اسذان

برای رد  5 ،H0درصد در نظر گرفته شد (.)Zar, 1999

میخک تأثیر متفاوتی روی فذیلمهذای تولیذدی گذاشذته،

در

بدین صورت که نمای سذطحی ژالتذین بعذد از افذزودن
یافتهها

اسان  ،دارای منافذ و ترکهذای ریذز متعذددی گردیذد.

 -آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

همچنین از یکنواختی ساختار سطحی فیلم کاسته شد که

شکل ( )1الف و ب بهترتیب تصاویر میکروسذکوپ
الکترونی فیلمهای ژالتینذی حذاوی  1/5درصذد اسذان

این موارد در ادامه باعذز کذاهش مقاومذت مکذانیکی و
افزایش نفوذپذیری به بخارآب فیلمهای تولیدی شد.

میخک و سط فیلم ژالتینذی خذالر (شذاهد) را نشذان

الف)

ب)
شکل ( - )1الف) فیلم ژالتینی حاوی  1/5درصد اسان

میخک

ب) فیلم ژالتینی خالر

 خواص فیزیکی فیلمها (درصد رطوبت ،نفوذپذیری بهبخارآ

درصد ،زاویه تماس و حاللیت)

آمده است .با افزودن اسان

به ماتری

بیوپلیمری

میزان رروبت فیلمها بهرور معنیداری افزایش یافت

در جدول ( )1درصد رروبت ،نفوذپذیری به بخار

( .)p>1/15میزان درصد رروبت در فیلمهای ژالتینی

آب ،زاویه تماس و درصد حاللیت فیلمهای تولیدی

در غلظتهای ،1
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بهداشت مواد غذایی

1 ،1/5و  1/5درصد بهترتیب 17/72 ،17/92و 21/03

تماس در فیلم ژالتینی حاوی  1/5درصد اسان

درصد گزارش گردید .میزان نفوذپذیری به بخارآب در

 40/34درجه اندازهگیری شد .درصد حاللیت در فیلم

فیلمهای ژالتینی بهرور معنیداری با افزایش غلظت

شاهد بهرور معنیداری بیشتر از فیلمهای ژالتینی حاوی

روند صعودی نشان داد ( .)p>1/15میزان زاویه

بود ( .)p>1/15بهروری که

اسان

درصدهای مختلف اسان

بهمیزان

تماس در فیلمهای خالر ژالتینی بهمیزان  31/62درجه

این میزان در فیلمهای خالر ژالتینی بهمیزان %00/51

میخک روند

تا سط  1/5درصد

بوده و این مقدار با افزایش غلظت اسان

بوده ولی با افزایش غلظت اسان

افزایشی نشان داد ( .)p>1/15بیشترین میزان زاویه

این میزان به  %59/60کاهش یافت.

جدول ( - )1خوا
نوع فیلم

فیزیکی فیلمهای تولیدی

رطوبت ()٪

ضخامت

حاللیت ()٪

نفوذپذیری به بخار

(میلیمتر)
شاهد

زاویه تماس

آ

1/146±1/115 a

نمونه  1/5درصد

a

1/151±1/114

نمونه  1درصد

a

1/151±1/119

نمونه  1/5درصد

a

1/151±1/113

00/51 ±0/73a

3/10±1/51 c

31/62± 4/06b

17/45 ±1/24b

b

56/22 ±5/15

bc

4/14±1/76

b

17/72 ± 2/10

b

50/17 ±3/31

ab

9/24±2/12

a

b

59/60 ±3/00

b
b

17/92 ±1/30
21/03 ±2/37

a

7/14±1/46

35/22 ±3/16

a

46/92 ±7/47

a

40/34 ±5/55

 b ،aو  :cحروف کوچک متفاوت در هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سط ( )p<1/15میباشد.

مگاپاسکال دیده گردید .درصد افزایش رول فیلمها با

 خواص مکانیکی فیلمها (مقاومت کششی و درصدافزایش طول فیلمها)

افزایش غلظت اسان

یافت ( .)p>1/15بهروری که بیشترین درصد افزایش

همانرور که در جدول ( )2مشاهده میشود که
مقاومت کششی فیلمها با افزودن اسان

میخک بهرور معنیداری افزایش

میخک به

رول در فیلمهای ژالتینی حاوی  1/5درصد اسان

فیلمهای ژالتینی ،کاهش قابل مالحظهای نشان داد،

بهمیزان  54/61مشاهده گردید.

بهروری که کمترین مقاومت کششی در فیلمهای
ژالتینی حاوی  1/5درصد اسان

بهمیزان 2/50
جدول ( - )2ویگگیهای مکانیکی فیلمهای تولیدی

نوع فیلم

ضخامت (میلیمتر)

مقاومت کششی (مگاپاسکال)

شاهد

1/146±1/115 a

3/01 ±1/13a

11/19 ±1/91c

نمونه  1/5درصد

a

1/151±1/114

b

d

19/00 ±1/12

نمونه  1درصد

a

1/151±1/119

b

32/64 ±1/19

نمونه  1/5درصد

1/151±1/113 a

c

3/33 ±1/12

3/15 ±1/35

2/50 ±1/64d

درصد افزایش طول (میلیمتر)

54/61 ±1/17a

 b ،aو  :cحروف کوچک متفاوت در هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سط ( )p<1/15میباشد.
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به فیلمهای پروتیینی ،شاخر روشنایی کاهش نشان

 -رنگ سطحی فیلمهای تولیدی

شاخرهای رنگ سطحی فیلمهای ژالتینی حاوی
درصدهای مختلف اسان

داده ،اما فاکتورهای  b ،aو کدورت افزایش پیدا نمودند.

میخک در جدول ( )3آمده

است .همانرور که مشاهده میشود با افزودن اسان
جدول ( – )3ویژگیهای رنگ سطحی فیلمهای تولیدی
*a

*b

کدورت

*L

شاهد

a

04/13 ±1/36

-1/30 ±1/37b

1/11 ±1/37d

1/30 ±1/13c

نمونه  1/5درصد

ab

02/92 ±1/21

-1/06±1/13 b

3/60 ±1/95c

4/26 ±2/03b

نمونه  1درصد

ab

02/63 ±1/92

-1/57 ±1/15a

9/54 ±1/24b

7/41 ±1/34a

نمونه  1/5درصد

b

01/05 ±1/40

نوع فیلم

a

a

-1/71± 1/11

a

12/14 ±1/03

0/74±1/61

 b ،aو  : cحروف کوچک متفاوت در هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سط ( )p<1/15میباشد.

میخک بازداری قابل توجهی را در برابر اکثر

 -میزان فعالیت ضدباکتریائی اسانسهای گیاهی

نتایج بررسی اثر غلظتهای مختلف اسان

میخک

میکروارگانیسمهای مورد بررسی نشان دادند .فق

در

بر باکتریهای لیستریا مونو سایتوژنز ،ای کوالی،

بین این میکروارگانیسمها ،سودوموناس باکتری مقاوم

استافیلوکوکوس آرئوس و سودو موناس آئروژینوزا ری

در برابر میخک بود .اثر ضدباکتریایی اسان

با ایجاد

آزمایش دیسک دیفیوژن در جدول ( )5نشان داده شده

ناحیه بازداری مشاهده شد .اضافه کردن اسان

میخک

است .فیلمهای شاهد هیا اثر بازداری را در برابر

به متیل سلولز موجب انتشار اسان

میکروارگانیسمهای مورد بررسی نشان ندادند .نتایج

فراهم کردن ناحیه بازداری ارراف فیلم شد.

حاصل نشان داد که با افزایش غلظت اسان

به محی کشت و

میزان قطر

هاله عدم رشد افزایش یافت .فیلمهای حاوی اسان
جدول ( - )4مقایسه اثرات ضدباکتریایی فیلم ژالتینی حاوی اسان
نوع فیلم
شاهد
نمونه  1/5درصد
نمونه  1درصد
نمونه  1/5درصد

لیستریا مونوسایتوزنز

اشرشیاکوالی

میخک بهروش دیسک دیفیوژن برحسب میلیمتر

استافیلوکوکوس آرئوس

سودوموناس ائروژینوزا

1/11d

1/11 d

1/11d

1/11

10/75±1/1c

14/31±1b

14/37±1/43c

1/11

27/10±1b

10/15±1/10b

21/11±1/19b

1/11

35/43±1/16a

24/31±1/55a

31/37±1a

1/11

 b ،aو  : cحروف کوچک متفاوت در هر ستون ،نشان دهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سط ( )p<1/15میباشد.
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بهداشت مواد غذایی

 .)2010از ررف دیگر حاللیت میتواند تعیین کننده

بحث و نتیجهگیری
میخک تأثیر متفاوتی روی فیلمهای

سرعت آزاد شدن ترکیبات ضداکسیداسیونی و

تولیدی داشته ،بدین صورت که نمای سطحی ژالتین

ضدمیکروبی از فیلم در زمان تماس با سط ماده غذایی

بعد از افزودن اسان  ،دارای منافذ و ترکهای ریز

باشد ( .)Gomez-Estaca et al., 2010حاللیت در آب

متعددی گردید .بهرورکلی بهدلیل وجود گروههای

فیلمهای ژالتینی با افزودن اسان

میخک روند نزولی

آبدوست در زنجیرههای پلیمری ،فیلمهای پروتیینی،

نشان داد .کاهش بیشتر میزان حاللیت در فیلمهای غنی

مثل ژالتین بازدارندگی کمی در برابر بخارآب از خود

شده با اسان

میخک میتواند ناشی از افزایش ترکیبات

نشان میدهند ( Threepopnatkul andYanwong,

آب گریز در ماتری

افزودن اسان

بیوپلیمری بوده که در این حالت

ماهی سفید

میزان نفوذ آب در ساختار فیلم تهیه شده کاهش یافته و

موجب افزایش نفوذپذیری به بخارآب فیلمهای تولیدی

این امر در نهایت موجب کمتر شده میزان حاللیت

گشت .همانرور که قبالً هم توضی داده شد ،افزودن

فیلمها گردید ( .)Rhim, 2011در واقع ایجاد اتصاالت

باعز ایجاد ترک در فیلمهای تولیدی گردید که

میخک و زنجیره

 .)2015افزودن اسان

اسان

به فیلم ژالتینی فل

عرضی ( )Cross-Linkبین اسان

این عامل افزایش روند خروت بخارآب از عرض

پروتیینی ژالتین ماهی موجب کاهش معنیداری در

فیلمهای تولیدی را توجیه مینماید ( Pranto et al.,

حاللیت در آب نمونهها گردید .افزودن اسان

موجب

 .)2005از ررفی دیگر ،محققین نتایج متفاوتی را از

افزایش درصد رروبت فیلم ژالتینی شده که احتما ًال

میزان نفوذپذیری به بخار آب در فیلمهای ژالتینی با

بهدلیل حضور اسان

ناشی از شکست ساختار فیلم و

اسان های نعنا و سنبل هندی منتشر نمودند

ترکهای ایجاد شده باشد که موجب افزایش میزان

( .)Threepopnatkul and Yanwong, 2015دلیل این

مولکولهای آب در شبکه پلیمری گردیده است .نتایج

این پدیده را میتوان به تفاوت در خاصیت آبگریزی

مشابهی در مورد افزودن غلظتهای مختلف اسان

دانست .بهعنوان مثال

رزماری به فیلم کیتوزان منتشر گردید ( Abdollahi et

مونوترپنها ،دارای ترکیبات هیدروفوبیک باالیی

 .)al., 2012زاویه تماس آب شاخصی است که میزان

میباشند .تفاوت در میزان مونوترپنها بهرور مستقیم با

خی شوندگی مواد بستهبندی را بیان نموده و شاخر

روغنی وابسته است ( Burt ,

ویگگی آبدوستی و یا آبگریزی مواد میباشد ( Ojagh

 .)2004میزان حاللیت فیلمها یکی از خصوصیات مهم

 .)et al., 2010بهرور کلی هرچه مادهای آبدوستتر

در تولید فیلمهای زیست تخریبپذیر بوده بهدلیل اینکه

باشد ،به همان میزان زاویه تماس کاهش مییابد ( Jiang

این پارامتر ،میزان مقاومت فیلمها نسبت به آب در

 .)and Tang, 2007افزودن اسان

میخک باعز

مواقعی است که فیلمها در فرآوردههای مرروب بهکار

افزایش زاویه تماس فیلمهای تولیدی یا به عبارتی

میروند ،را نشان میدهد ( Siripatrawan and Harte,

کاهش ضریب آبدوستی شد که شاید بتوان آن را

اسان های گیاهی مرتب

توانایی آب گریزی اسان
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بهدلیل حضور ترکیبات آبگریز موجود در اسان
فیلم تولیدی نسبت داد.

میخک استفاده در ماتری

( .)Threepopnatkul andYanwong, 2015این تفاوت
یا تنوع در رفتار اسان ها در ترکیب با پلیمر ژالتینی

همانرور که نتایج نشان داد میزان مقاومت مکانیکی

ممکن است ناشی از ساختار شیمیایی ترکیب مورد

فیلمهای ژالتین خالر  24/79مگاپاسکال بود .افزودن

استفاده باشد که تعیین کننده واکنشهای صورت گرفته

میخک موجب کاهش مقاومت به کشش شده که

فیلم ژالتینی باشد

اسان

بین ترکیبات اسان

و ماتری

بهنظر میرسد این امر ناشی از شکست ساختار فیلم و

( .)Sanchez- Gonzalezl et al., 2011افزودن چربی و

ترکهای ایجاد شده در ساختار فیلم تولیدی باشد

اسان

آویشن به فیلم کازئینات سدیم منجر به کاهش

(شکل  )1ب که این امر در نهایت موجب کاهش

مقاومت کششی در روکشهای پروتئینی شد

معنیدار مقاومت کششی فیلمها گردید .همچنین افزودن

مرزنگوش

اسان

( .)Broumand et al., 2011افزودن اسان

موجب افزایش درصد افزایش رول در فیلمهای

به فیلمهای ایزوله پروتئین آب پنیر موجب کاهش

پروتیینی شد .بهرور کلی میتوان گفت که ترکیبات

معنیدار در مقاومت کششی گردید ( Zinoviadou et

و عصاره رفتار متفاوتی را در

 .)al.,2009در پگوهش دیگری در اثر افزودن صم به

ترکیب ب ا بیوپلیمرهای پروتیینی یا پلی ساکاریدی نشان

فیلم ایزوله پروتئین آب پنیر موجب کاهش مقاومت

نعنا از 11تا  31درصد در

کششی فیلمها شد .همراهی ترکیبات روغنی مثل

فیلم ژالتینی حاصل از پوست نوعی ماهی میزان

اسان ها ممکن است بهدلیل ایجاد ساختار غیر

مقاومت مکانیکی کاهش و درصد افزایش رول فیلم

یکنواخت در فیلمها مقاومت کششی آنها را کاهش

بیشتر نمود ()Threepopnatkul andYanwong, 2015

دهد ( .)Oses et al., 2009با افزایش درصد اسان

گیاهی اعم از اسان

دادهاند .افزایش درصد اسان

که با نتایج پگوهش اخیر همخوانی دارد .دلیل این امر را
میتوان به خاصیت پالستی سایزری اسان

میخک

نسبت داده ،بهروری که از برهمکنش زنجیرههای
پروتیینی ژالتین ماهی جلوگیری نموده و در نتیجه

ترنج بر روی فیلم ژالتینی حاصل از فل
ضخامت ابتدا افزایش و سپ

نوعی ماهی،

کاهش نشان داد

(.)Ahmad et al., 2012
رنگ فیلمهای زیست تخریب پذیر اهمیت زیادی در

مقاومت مکانیکی در فیلمهای ژالتینی حاوی اسان

کاربرد آنها در صنعت بستهبندی دارد و یکی از عوامل

میخک کاهش یافت .میزان کاهش مقاومت مکانیکی

مهم در تعیین کیفیت فیلم تهیه شده بهشمار میآید

روند وابسته به دوز داشت .همچنین بدلیل خاصیت

( .)Almasi et al., 2010فیلمهای ژالتینی دارای ظاهری

میخک ،میزان افزایش رول فیلم

شفاف و متمایل زرد رنگ بوده که با نتایج سایر محققین

بیشتر شده ،بهروری که در رول آزمون کشش ،میزان

همخوانی دارد (.)Rhim et al., 2004; Jones, 1977

لغزش زنجیرههای پروتیینی افزایش یافت .در حالی با

ارزیابی نتایج رنگ فیلمها نشان داد که با افزایش غلظت

سنبل هندی تا  31درصد نتایج متفاوتی

میزان شاخر روشنایی روند کاهشی نشان داد.

نرم کنندگی اسان

افزایش اسان

نسسبت به پگوهش حاضر در فیلم ژالتینی بهدست آمد
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حاضر بهدست آمد ( Ojagh et

زمان برداشت ،نحوه خشک کردن گیاه و نحوه استخرات

 .)al.,2010همچنین با بیشتر شدن غلظت اسان

اسان

پارامترهای اختالف رنگ و شاخر سفیدی بهترتیب

شده است که باکتریهای گرم مثبت در مقایسه با

افزایش و کاهش نشان داد .کدورت فیلمها بهعنوان

باکتریهای گرم منفی نسبت به اسان ها حساستر

شاخصی از میزان شفافیت فیلمها مورد ارزیابی قرار

میباشند .علت این امر هم بهدلیل وجود غشاهای لیپو

گرفت .بدین صورت که هر چه میزان کدورت باالتر

پلیساکاریدی خارجی احاره کننده دیواره سلولی در

رود نشان دهنده کاهش شفافیت فیلمهای تولیدی

باکتریهای گرم منفی بوده و در این راستا منطقی بهنظر

میباشد ( .)Pranto et al., 2011عالوه بر این مشخر

میرسد که این باکتریها در برابر اثر ضدباکتریائی

میخک ،کدورت فیلمها

ها حساسیت کمتری از خود نشان دهند ( Bower

گردید که با افزوده شدن اسان

اسان

باشد .همچنین براساس تحقیقات گذشته ثابت

افزایش و بهعبارتی شفافیت فیلمها کاهش یافت .نتایج

 .)et al.,2006لذا با توجه به مطالب گفته شده با توجه

مشابهی تأثیر عصاره گیاه جیسینگ بر روی میزان

به اینکه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز یک باکتری گرم

شفافیت فیلمهای آلگیناتی منتشر گردید (et al.,2010

مثبت میباشد ،لذا حساسیت زیاد این باکتری به

.)Norajit

اسان های میخک با توجه به عدم وجود غشاهای لیپو

از جمله مهمترین اهداف استفاده اسان های گیاهی

پلیساکاریدی خارجی منطقی بهنظر میرسد .همچنین

در فیلمهای زیست تخریبپذیر ،بهبود خصوصیات

فیلمهای ژالتینی حاوی اسان

میخک ،هیا تأثیری

ضدمیکروبی فیلم تهیه شده بوده و در این صورت

روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا نداشت.

بهمنظور کاهش از دست رفتن ترکیبات فرار اسان
رول زمان نگهداری محصوالت غذایی ،اسان

در

با توجه به نتایج مطالعه میتوان به این جمعبندی

در یک

با ایجاد ساختار منفذدار ،کاهش

رسید که افزودن اسان

غلظت باال و برای مدت روالنیتری در سط فرآورده

مقاومت به کشش فیلمهای تولیدی گردید .غلظتهای

باقی میماند (.)Sanchez- Gonzalezl et al., 2011

باالتراسان  ،میزان کدورت و شاخر قرمزی را باالتر

زمانی که ترکیبات ضدمیکروبی از جمله اسان های

برده ،از ررفی دیگر شاخر روشنایی روند نزولی نشان

گیاهی به فیلمهای خوارکی و زیست تخریبپذیر اضافه

داد .ویگگیهای ضدمیکروبی نشان داد که بهرور کلی،

میگردند ،این ترکیبات در محی مبنا (محی کشت آگار

باکتریهای گرم مثبت حساسیت بیشتری نسبت به گرم

یا فرآورده غذایی) نفوذ و منتشر گردیده و اثر

منفیها در برابر اسان

میخک داشتند .میزان رروبت،

بازدارندگی از رشد در میکروارگانیسمها را موجب

نفوذپذیری به بخار آب و زاویه تماس افزایش پیدا

میشود .بهرور کلی فعالیت ضدباکتریائی اسان های

نموده ،اما غلظت اسان

تأثیر معنیداری بر روی

مختلف میتواند ناشی از مواد موثره موجود در ترکیب

ضخامت فیلمهای ژالتینی نداشت .نتایج بهدست آمده

اسان ها باشد که خود این عامل نیز میتواند ناشی از

در این پگوهش نشان داد که غلظت اسان

تأثیر

عواملی همچون جغرافیای منطقه ،عملیات کشاورزی،

مستقیمی روی ویگگیهای فیزیکی ،مکانیکی و
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تعارض منافع
نویسندگان هیاگونه تعارض منافعی برای اعالم
.ندارند

ماهی

ضدمیکروبی فیلمهای ژالتینی حاصل از فل

 این،سفید داشته که میتواند با ایجاد تغییراتی
 بهرور کلی فیلم ژالتینی.ویگگیهای را بهبود بخشید
میخک دارای بهترین عملکرد
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Abstract
Byproducts from the processing of fish, are a good source of collagen.Biodegradable protein-based film
was made by incorporating clove essential oil (CAO) into caspian white fish scale gelatine (CWFSG) at
level of 0, 0.5%, 1% and 1.5% (weight/ protein weight ratio) and antimicrobial, physical and mechanical
propertiesof films including tensile strength (T.S),elongation at break (EAB)%,moisture %, water vapor
permeability (WVP), contact angle, solubility, surface color properties, and scanning electron
microscopy (SEM) were investigated. Gelatin films based enriched with different concentrations CAO
prepared and were examined. Incorporation of CAO at 0-1/5% resulted in the decreases in tensile
strength (TS) of the ﬁlms.Water vapour permeability (WVP) was increased in ﬁlm added with CAO
at level higher than 0/5 % (P<0.05). In other hand, film solubility and L*value decreased,and the
ﬁlms had the lowered light transmission in the visible range when CAO were incorporated. Films
incorporated with CAO showed inhibitory effect in a concentration dependent manner against
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, andEscherichia coli. Scanning electron microscopic (SEM) images revealed the presence of micro-pores in the essential oil incorporated
ﬁlms,which contributed to physical properties of the ﬁlms. Gelatin ﬁlms incorporated with CAO
can be used as active packaging, but the properties must be modiﬁed.Gelatine film containing 1%
CAO had the best physical, mechanical and antimicrobial properties .
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