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مقاله پژوهشي

تهیه و مشخصهیابي پوشش زیست تخریبپذیر ضد میكروبي بر پایه
نشاسته تقویت شده با آلوئهورا/نانوکیتوزان برای بستهبندی نان
مریم زارعي ،1علي حسني 2و زهرا

هجری*1،

 -1گروه مهندسی شیمی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
 -2گروه شیمی و علوم محیط زیست ،دانشگاه فناوری نیوجرسی ،نیوآرک ،نیوجرسی ،آمریکا
تاریخ ثبت اولیه ،1397/11/25 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/02/15 :تاریخ پذیرش قطعي1398/03/19 :

چكیده
در تحقیق حاضر ،فیلم ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته ذرت به روش ریختهگری محلول تهیه شد .در ساختار این فیلم ،از آلوئههورا و
نانو ذرات کیتوزان به عنوان عوامل تقویت کننده و ضد میکروبی و از گلیسرول به عنوان ماده نرم کننده استفاده گردید .اثر مقدار نهانوکیتوزان در سهه
سطح ( 2/5 ،0و  )%5و آلوئهورا در سه سطح ( )%20 ،10 ،0بر ویژگیهای مورفولوژیکی ،مکانیکی ،شفافیت ،تراوشپذیری نسبت به بخهار آ و نیه
خاصیت ضد باکتریایی بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی فیلمهای تولید شده مهورد بررسهی قهرار گرفتنهد .قطهر هیهدرودینامیکی نهانوذرات
کیتوزان سنت شده در محدوده  40تا  60 nmتعیین گردید .نتایج آزمونهای مکانیکی نشان دادند که صمغ آلوئهورا موجب کاهش و نانوذره کیتوزان
باعث اف ایش استحکام کششی فیلم نانوکامپوزیتی (تا  )%29/38گردیدند .در فیلم حاوی هر دو عامهل ،افه ایش اسهتحکام کششهی بهه میه ان  %4/92و
ازدیاد طول  %104نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد .به منظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی فیلمهای تهیه شده ،تهاثیر فهیلم بهر روی دو نهوا بهاکتری
پاتوژن مواد غذایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل حاکی از آن بود کهه بها افه ایش غلظهت نهانوذرات
کیتوزان و آلوئه ورا خواص ضد باکتریایی فیلم تولید شده اف ایش یافته بطوریکه فیلم حاوی  %5نهانوکیتوزان و  %20آلوئههورا بیشهترین خاصهیت ضهد
باکتریایی را از خود نشان داد .بر اساس نتایج بدست آمده فعالیت ضد باکتریایی نانوکامپوزیت حاوی آلوئهورا و نانوکیتوزان موجب اف ایش قطر هاله
عدم رشد باکتری اشرشیاکلی تا حدود  %44/65شده است در حالی که در مورد استافیلوکوکوساورئوس به  %78/5هم رسید.

واژههای کلیدی :ضد میكروبي ،زیست تخریبپذیر ،نشاسته ذرت ،نانوذرات کیتوزان ،آلوئهورا.

 -1مقدمه

توجه به رشد روز اف ون مصرف مواد بسهتهبنهدی و در نتیجهه
گسترش صنعت بستهبندی بهه خصهوص پالسهتی

هها کهه در

هدف از تولیهد فهیلمههای زیسهت تخریهبپهذیر پیشهگیری از

بسیاری از مواد غذایی ،آشامیدنی ،دارویی و بهداشهتی مهورد

آلودگی های زیست محیطهی ناشهی از ضهایعات پالسهتیکی و

استفاده قرار گرفتهاند ،ضایعات دور ریختنی موجهب افه ایش

حفظ ارزش تغذیه ای مواد غذایی بستهبندی شده است [ .]1با

آلودگی های زیسهت محیطهی در کشهورهای جههان از جملهه

* عهدهدار مكاتبات :زهرا هجری
نشاني :قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،گروه مهندسی شیمی
تلفن ،051-47011001 :دورنگار ،051-47011001 :پست الكترونیكيzahrahejri@iauq.ac.ir :
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ایههران شههده اسههت [ .]2هههر سههاله حههدود  100تههن از انههواا

مینمایند که البته با کاهش اندازه پرکن ،ایهن تهاثیرات بهبهود

ها وارد محیط زیست شده که منبع ایجاد مشهکالت

قابل مالحظهای مییابند .از اینرو پرکنههایی بها مقیهاس نهانو

فراوان برای انسان و محیط زیست مهیباشهد [ .]3بهین  250تها

که دارای سطح بیشتری هستند عملکرد بهتری خواهند داشت

 500سال طول میکشد تا این مواد مخر در طبیعهت تج یهه

[ .]9نشاسته و مشتقات آن ،از پلیمرهای طبیعی مهم هستند که

شده و در نهایت سمومی را وارد چرخه حیاتی مهیکننهد کهه

تجدیدپذیر و قابل تخریب زیستی بوده و عالوه بر ایهن ارزان

بدن انسان و اکوسیسهتم را تحهت تهاثیر قهرار مهیدههد [ .]4از

قیمت ،فراوان و در دسترس مهیباشهند .نشاسهته ،(C6H10O5)n

طرفی این مواد پالستیکی بهیاثهر نبهوده و ههر جها کهه تمهاس

در واقع پلیمری شبه کریستالی میباشد که در اکثر گیاهان بهه

مستقیم بهین محصهول و فهرف یها پوشهش پالسهتیکی برقهرار

صورت دانه ای ذخیره شده است .نشاسته از تکهرار واحهدهای

باشد ،امکان مهاجرت مواد پلیمری بهه درون محصهول وجهود

 1,4-α-Dگلوکوپیرانوزیههههههل (،)1,4-α-D glucopyranosyl

خواهد داشت که می ان مهاجرت بهه داخهل مهاده غهذایی ،بهه

یعنی آمیلوز و آمیلوپکتین ترکیب یافته اسهت .آمیلهوز تقریبها

غلظت اولیه ترکیبات موجود در پلیمر ،میه ان حاللیهت آنهها،

خطههی بههوده و در آن واحههدهای تکههرار شههونده بهها پیونههدهای

دما ،تنش های مکانیکی و نی مدت زمهان تمهاس محصهول بها

( α)1-4بهم اتصال یافتهاند .آمیلهوز پلیمهری خطهی اسهت کهه

ماده پلیمری بستگی دارد [.]5

می تواند به صهورت خطهی قهرار گرفتهه و یها از طریهق پیونهد

اسههتفاده از فههروف یکبههار مصههرف گیههاهی و کیسههههههای

هیدروژنی اتصال برقرار کند .این ویژگی آمیلوز عامل اصهلی

پالسههتیکی زیسههت تخریههبپههذیر م ایههای فراوان هی از جملههه

ژل شدن و تشکیل فیلم در نشاسته میباشد .سیلوا و همکهاران

سازگاری با محیط زیست (تج یهپهذیری در خهاک حهداکثر

در سال  ،2019فیلم خوراکی بها حاللیهت پهایین را از نشاسهته

پس از شش ماه) ،عاری بهودن از هرگونهه اثهرات ممهر مهواد

کاسههاوا تهیههه و مشخصهههیههابی نمودنههد .آنههها بههرای بهبههود

پالستیکی به دلیل تماس با غذای داغ ،اسیدی و چر  ،بهدون

ویژگی های فیلم خود از کیتهوزان و ژالتهین اسهتفاده کردنهد.

هیچ گونه آثار تخریبی بر محیط زیست پهس از تج یهه شهدن

فیلم تهیه شده دارای ویژگی های مکانیکی و فی یکوشهیمیایی

در خاک ،تهیهه شهده از منهابع اولیهه تجدیدپهذیر و نیه عهدم

مناسبی برای بستهبندی میوهجات بود [ .]10شهابی و همکاران

وابستگی به مواد اولیه نفتهی را بهه همهراه خواههد داشهت [.]6

در سال  2019بیوپلیمر زمینه نشاسهته را بها واکهنش فتوشهیمی

اسپیتیا و همکاران در تحقیقات خهود فهیلمههای خهوراکی بهر

سب در نواحی  UVمتفاوت برای بسته بندی مواد غذایی تولید

مبنای پکتین را مورد مطالعه قرار دادند .پکتین به دلیل زیسهت

کردند .بر اساس نتایج این مطالعه ،اشعه ماوراء بنفش میتواند

تخریب پذیری ،سازگاری با محیط زیسهت ،خهوراکی بهودن،

به عنوان ی

فرآیند سب  ،آسان و قابل دسترس برای اصهالب

دارا بههودن خههواص فی یکههی و شههیمیایی مطلههو و نی ه فههیلم

فیلمهای مبتنی بر نشاسته مورد توجه قرار گیرد [.]11

پذیری باال ،برای تولید پوششهای بستهبندی خوراکی و فعال

اف ودن نانوذرات به پلیمرها میتواند تاثیرات دیگری از جمله

مناسب میباشد [ .]7اما پلیمرهای زیست تخریبپذیر خود بهه

فعالیت ضد میکروبی را نی به دنبال داشته باشد .ترکیبات ضد

تنهایی عملکهرد ضهعیفی دارنهد چراکهه اکثهرا نسهبت بهه آ

میکروبی مهی تواننهد موجهب فعهال و هوشهمند شهدن پوشهش

حساس بوده و از خواص مکانیکی ضهعیفی برخوردارنهد .لهذا

بسته بندی گردیده و در نتیجه فیلم بسته بندی در کنتهرل رشهد

این خواص را باید به نحهوی مهثال از طریهق اصهالب بهه روش

میکرو ارگانیسمهای عامل فساد مؤثر بوده و عمر قفسهگذاری

شیمیایی ،پرتودهی ،ترکیب با پلیمرهای سهنت ی و یها افه ودن

محصول افه ایش چشهمگیری پیهدا خواههد کهرد [ .]12دام و

ترکیبات تقویت کننده به صورت پهرکن ،بهبهود بخشهید [.]8

همکاران کارایی نانو و میکرو کامپوزیتهای پلی آمیهد نقهره

اکثر تقویت کننده ها برهمکنش ضعیفی بها مهاده زمینهه ایجهاد

را مههههورد بررسههههی قهه هرار داده و گههه ارش نمودنههههد کههههه

پالستی

تهیه و مشخصهیابي پوشش ...
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نانوکامپوزیت ههای بها میه ان نقهره کهم در مقایسهه بها میکهرو

حاکی از عدم رشد باکتری و ویروس در حمور الیهاف تهیهه

کامپوزیههتهههای دارای میه ان نقههره بههاالتر ،تههاثیر بیشههتری بههر

شده از آلوئهورا بود [.]21

اشرشیاکلی دارند .همچنین آنها مشاهده نمودند که پلی آمیهد

در تحقیق حاضر ،فیلم پالستیکی زیست تخریبپذیر بهر پایهه

پرشده با نقره حتی پهس از  100روز غوطههور شهدن در آ ،

نشاسته تهیه شده و از ترکیبهات طبیعهی آلوئههورا و نهانوذرات

در برابههر اشرشههیاکلی مههؤثر مههیباشههد [ .]13همچنههین ،لیههو و

کیتهوزان بهه منظهور بهبهود ویژگهیههای مکهانیکی ،فی یکهی،

همکاران فعالیت ضد میکروبی فهیلم ههای کهامپوزیتی حهاوی

ش هیمیایی و ایجههاد خاصههیت ضههد میکروبههی در فههیلم اسههتفاده

ذرات  TiO2و  Ag/TiO2را در مههورد اشرشههیاکلی گهه ارش

گردید.

نمودنهههد [ .]14در تحقیقهههی دیگهههر ،چانههها و همکهههاران
نانوکامپوزیت نشاسته ترموپالستی

 /خاک رس سهاختند کهه

 -2فعالیتهای تجربي

محتوی تنها  5درصد وزنی خاک رس بود .این نانوکامپوزیت

 -1-2مواد اولیه

خواص مکانیکی بهتری از خهود نشهان داده و تهراوشپهذیری

جههههت سهههنت نهههانوکیتوزان ،کلریهههدری

اسهههید تیتهههرازول،

کمتههری نسههبت بههه بخههار آ داشههت [ .]15عههالوه بههر ایههن،

هیدروکسید سدیم تیترازول ،مالئی

سایانجالی و همکاران پوشش خوراکی بهر مبنهای کربوکسهی

 99/5درصد) و پتاسهیم پرسهولفات از شهرکت مهرک آلمهان

متیل سلول حهاوی پتاسهیم سهوربات را تولیهد و ویژگهیههای

خریداری شده و کیتوزان (با جرم مولکولی پایین) از شهرکت

فی یکی و ضد میکروبی آن را مورد بررسی قهرار دادنهد [.]16

سیگما آلدریچ تهیه گردید .به منظور تهیه فیلم و آزمونههای

کیتوزان یکی از مهمترین مشتقات کیتین اسهت کهه در نتیجهه

میکروبهههی ،نشاسهههته ذرت از شهههرکت سهههیگما آلهههدریچ و

واکنش حذف گروه استیل از کیتین به دست میآیهد .کیتهین

گلیسیرین ،کلرید بهاریم ،سهولفوری

اسهید ،تریبتهون سهوی

ساختاری کریستالی ،سخت و سفید رنا دارد که به وفور در

براث و مولر هینتون آگار از شرکت مرک آلمهان خریهداری

پوسهت سههخت پوسههتان ،حشههرات و میسههلیوم قههار ههها یافههت

گردیدنههد .همچنههین سههویههههای باکتریههایی اسههتافیلوکوکوس

مههاده غیرسههمی ،تج یهههپههذیر و

اورئههوس  PTCC 1764و اشرشههیاکلی  PTCC 1330نی ه از

زیست سازگار و نی دارای خهواص ضهد بهاکتری اسهت .وزن

مرک کلکسیون میکروارگانیسمهای صنعتی ایران و آلوئههورا

مولکولی کیتوزان و حمور گروه آمین در آن ،بر فعالیت ضد

به صورت پودر از شرکت گیاه سالمت نسیم فهراز خریهداری

باکتریایی این پلی ساکارید تاثیر بارزی دارند [ .]17،18زای و

گردیدند.

مههیشههود .کیتههوزان یهه

همکاران فیلم های نشاسته/کیتوزان را به کمه

اسید (با درجهه خلهوص

پرتهودهی در

دمای اتاق تهیه کرده ،تهاثیر کیتهوزان و پرتهودهی را بهر روی

 -2-2روشها

خواص فیلم های تولید شده مورد بررسی قرار دادند .استحکام

 -1-2-2سنتز نانوکیتوزان

کششی و انعطافپذیری فیلم نشاسته ،با اف ودن %20کیتهوزان،

سهههنت نهههانوذرات آبدوسهههت کیتهههوزان طبهههق روش شهههای و

اف ایش قابهل تهوجهی پیهدا کهرد [ .]19آلوئههورا نیه مهادهای

همکاران ،بر پایه بسپار شدن مالئی

اسید در محلول کیتوزان

طبیعی می باشد که خاصیت ضد میکروبی آن به اثبات رسهیده

صورت گرفت .بدین منظور مقدار  0/003مول مالئیه

اسهههت [ .]20آقامحمهههدی و همکهههاران الیهههاف اسهههتات و

در  100 mlآ دیونی ه حهل شهد .سهپس بهه آن  0/006مهول

الکتروریسی شده آلوئهورا را به عنوان مواد ضدباکتری تولیهد

کیتههوزان اضههافه و بههه مههدت  3سههاعت بهها اسههتفاده از هم ه ن

و مشخصهیابی نمودند .نتایج حاصل از آزمونههای میکروبهی

مغناطیسی مخلوط گردید [.]22

اسهید
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 pHمحلول با استفاده از محلهول ههای کلریهدری

اسهید 0/1

موالر و سدیم هیدروکسید  0/1موالر در مقدار  4تنظیم شد.

همگن در آمده و نهایتا به منظور خش

شدن به فرف منتقل

شدند.

نمونه به مدت  8ساعت دیگر در دمای  25 oCتحت عمل هم
زدن در داخل جار بی هوازی که کامال درزبندی شهده بهود و

 -3-2-2تعیین قطر هیددرودینامیكي و آندالیز

اکسیژن آن توسط جاذ های اکسیژن گرفته مهیشهد (بهرای

نانوذرات کیتوزان

جلوگیری از فرآیند زود هنگام اختتام پلیمری اسیون بهه دلیهل

به منظور آماده سازی اولیه نمونه برای تعیین انهدازه نهانوذرات

وجود مولکول ههای ممانعهت کننهده اکسهیژن) ،قهرار گرفهت.

سنت شده ،حمام التراسونی

مهدل  Ti-h-20سهاخت شهرکت

سپس مقدار  0/054 gپتاسیم پرسولفات جههت فهراهم کهردن

 ELMAآلمان مورد استفاده قرار گرفت .جهت انهدازهگیهری

بستری برای قرار گرفتن نانوذرات بهر روی آن و سههولت در

وآنالی قطر هیدرودینامیکی نانوذرات از دستگاه اندازهگیهری

جداسازی هنگام عمل سانتریفیوژ ،اضافه گردید و به مهدت 2

سای

نانوذرات مدل  VASCO3سهاخت شهرکت Cordouan

ساعت دیگهر در همهان شهرایط بهیاکسهیژن در دمهای 70 oC

فرانسه استفاده گردید .برای بررسهی وضهعیت مورفولهوژیکی

تحت هم زدن قرار گرفت.

نانوذرات تهیه شده نی  ،از آنالی نمونهها توسط میکروسکوپ

با فاهر شدن ذرات معلق ،مخلوط حاصل در حمهام یهس سهرد

الکترونی  SEMمدل  LEO 1450 VPسهاخت کشهور آلمهان

شهههده و نهههانوذرات بدسهههت آمهههده بههها سهههانتریفیوژ بههها دور

استفاده شهد .بهه ایهن منظهور از سهطح نمونهههها تصهاویری بها

 16000 rpmبه مدت  30دقیقه جدا شدند .سپس نانوذرات بها

ب رگنمایی متفاوت تهیه گردید.

فری درایر خشه

شهده و بهرای آزمهایشههای جهذ مهورد

جدول  :1فاکتورهای مورد بررسي در تهیه فیلمها.

استفاده قرار گرفتند [.]23

سطح
فاکتور

 -2-2-2تهیه فیلم

 :Aمقدار

بههه منظههور تهیههه فههیلم ،مقههدار مشههخذ از نشاسههته ذرت در
 100 mlآ دیونی ه ریخته شد ،سپس گلیسرول به عنوان نرم

SEM

سطح 1

سطح 2

سطح 3

0

10

20

آلوئهورا ()%
 :Bمقدار نهانوکیتوزان
()%

0

2/ 5

5

کننده با غلظت معهین بهه آن اضهافه گردیهد ،ایهن مخلهوط در
دمای  80 oCتوسط هم ن مغناطیسی بطور پیوسته هم زده شد

 -۴-2-2تعیین ویژگيهای فیزیكي فیلمها

تا اینکه ژل مناسبی تشکیل گردید .عمهل ههم زدن و حهرارت

ضخامت فیلم های تولید شده ،توسط میکرومتر دیجیتالی مدل

دادن مخلوط تا رسیدن به حجم  40 mlادامه یافت .در نهایت

) (Mitutoyo, Japanدر  10نقطه تصادفی از نمونهههای فهیلم،

ژل حاصل به فرفهایی با قطهر  15 cmکهه در سهطحیتهر از

در دمای  25 oCو رطوبت نسبی %50اندازهگیهری شهد .بهرای

قرار داده شده بودند به آهستگی بدون اینکهه حبهابی تشهکیل

تعیین دانسیته فیلم ،قطعات مستطیل شکل به ابعاد  3×2 cm2از

شود منتقل گردیده و در مدت  48ساعت در مجاورت ههوا و

فههیلم بریههده شههده و بههه مههدت  10روز در دسههیکاتور حههاوی

شههد .در فههیلمهههایی کههه طبههق طههرب

سیلیکاژل در دمای  25 oCقهرار داده شهدند .سهپس ضهخامت

آزمایشههات ،نهههانوذرات کیتههوزان و آلوئههههورا بایههد اضهههافه

قطعههات در  5نقطههه (ی ه

نقطههه در مرک ه و چهههار نقطههه در

مههیشههدند ،بعههد از افهه ودن نشاسههته ،نههانوذرات کیتههوزان و

اطراف) اندازهگیری گردیده و وزن آنها با استفاده از ترازوی

آلوئه ورا نی اضهافه گردیهده و پهس از افه ودن گلیسهرول بهه

دیجیتال مدل  Mettler Tolepoساخت کشور سوئیس با دقت

به صهورت کهامال

 0/0001 gتعیین شد .دانسیته از تقسیم جرم نمونه بر ابعهاد آن

دمههای محههیط خش ه

مدت  25دقیقه در هموژنای ر اولتراسونی

تهیه و مشخصهیابي پوشش ...
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(حجم) طبق  ρ= m/vبدست آمد .ویژگی ممانعهت کننهدگی

بههه مههدت  48سههاعت در دسههیکاتور بها رطوبههت نسههبی معههین،

در برابر نور مرئی در فیلمها با استفاده از روش یان و همکاران

تعههدیل رطههوبتی گردیدنههد .سههپس  4 gسههولفات کلسههیم کههه

بههها اسهههتفاده از دسهههتگاه اسهههپکتروفوتومتر  UV-Visمهههدل

رطوبت نسبی معادل صفر ایجاد میکند ،داخل فرف مقاوم به

 CAM SPECT M550ساخت کشور انگلسهتان در طهول مهو

نفوذ بخار آ (فرف شیشههای بهه قطهر  2/5و ارتفهاا )8 cm

 600 nmاندازهگیری شد.

قرار داده شد .الزم به ذکر است کهه سهولفات کلسهیم قبهل از

بدین منظور ،قطعاتی از فهیلمهها بهه انهدازه  1×4 cm2بریهده و

استفاده به مدت  2ساعت در آون  105 oCقرار گرفت تا فاقد

ضخامت آنها در  5نقطهه در امتهداد طهول انهدازهگیهری شهد،

هر گونه رطوبت احتمالی گهردد .روی درپهوش ایهن فهروف

سههپس قطعههه فههیلم در دیههواره شههفاف داخههل سههل کههوارت ی

منفذی به قطر  18 mmتعبیه و قطعه ای از فهیلم مشهروط شهده

) (Aقرائت گردید .می ان

در این منفذ قهرار داده شهد .دهانهه فهرف بهه صهورت کامهل

دستگاه قرار داده شد و می ان جذ
شفافیت از رابطه ( )1محاسبه گردید:
()1

درزبندی گردید تا امکان ورود رطوبت به ج از سهطح فهیلم

Transparency = A600 / X

در ایههن رابطههه  A600می ه ان جههذ در  600 nmو  Xمتوسههط
ضخامت فیلم بر حسب  mmمیباشد [.]17

ممکن نباشد .سپس فروف شیشهای و محتویات آنهها تهوزین
شده و در داخل دسیکاتور حاوی محلول اشباا کلرید سهدیم
که رطوبت نسبی  %75ایجاد میکنهد ،قهرار گرفتنهد .بهه دلیهل
اختالف فشار بخار در دو طرف فیلم ،رطوبت از فیلم عبهور و
توسهط مههاده جهاذ رطوبههت جهذ مههیشهود و وزن فههرف

 -5-2-2خواص مكانیكي فیلم

اف ایش مییابد .دسیکاتور داخل گهرم خانهه  25 oCقهرار داده

ویژگیهای مقاومت کششی و درصد افه ایش طهول تها نقطهه

شد و به مدت  2روز هر چنهد سهاعت یکبهار فهروف تهوزین

پههارگی بههر اسههاس اسههتاندارد  D882-09 ASTMبهها انههدکی

گردیدند؛ می ان انتقال بخار آ از رابطه ( )4محاسبه شد.

تغییرات بوسهیله دسهتگاه بافهتسهنج  LLOYDمهدل RS232

ساخت شرکت  AMETEKآمریکا اندازهگیری شدند .بهدین

()4

منظههور ،از نمونهههههها قطعههاتی بههه انههدازه  10×10 cm2بریههده و
ضخامت آنها در  10نقطه در امتهداد فهیلم انهدازهگیهری شهد.

در این رابطه  mمیه ان افه ایش وزن فهروف بعهد از گذشهت

سپس نمونهه هها در دسهیکاتور حهاوی محلهول اشهباا نیتهرات

زمان آزمون t ،مدت زمان آزمون ( m/tشیب خهط نمهودار m

منیهه یم کههه رطوبههت نسههبی  %50±5در دمههای  25 oCایجههاد

بر حسب  tمیباشد) L ،ضخامت فیلم A ،مساحت مؤثر فهیلم،

میکنهد بهه مهدت  72سهاعت قهرار گرفتنهد تها از نظهر میه ان

و  ΔPتفههاوت فشههار بخههار بیههرون و درون فههروف آزمههایش

رطوبت و احراز شرایط استاندارد مذکور تعدیل گردند.

) 3200پاسکال) میباشد.

برای انجهام ایهن آزمایشهات فاصهله دو فه

دسهتگاه قبهل از

شروا آزمون  80 mmو سرعت حرکت ف

هها 50 mm/min

و سلول بار  1 kNتنظیم گردید.

 -7-2 -2آزمون میكروبي
برای فعالسازی سویه های میکروبهی ابتهدا بهاکتری در محهیط
کشت رشد داده شد و سپس مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت .بهه

 -6-2-2تعیین نفوذپذیری نسبت به بخار آب

منظههور تعیههین میهه ان فعالیههت ضههد میکروبههی فههیلمهههای

فیلمها بها اسهتاندارد )ASTM E96(1995

نانوکامپوزیتی حهاوی نهانوذرات کیتهوزان و پهودر آلوئههورا،

و به روش دسیکانت تعیین شد [ .]24بدین منظور ابتدا فیلمهها

و اندازهگیری قطر هاله عدم رشد مورد استفاده

می ان انتقال بخار آ

روش دیس
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قرار گرفت [ .]25برای این منظور سوسپانسیون میکروبی تهیهه

نانوذرات کیتوزان در این تحقیق قابل مقایسه با تحقیقی مشابه

فارلنهد)،

از اصغری و همکاران بهر روی بهینههسهازی تولیهد نهانوذرات

شده با رقت ( 108 cfu/mlبر اساس محلول نهیم مه

توسط سوآپ بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار کشهت
چمنی داده شد .سپس دیس

ههای  6میلیمتهری از ورقهه نهانو

فیلم حاوی مقادیر مختلف نانوکیتوزان و آلوئههورا بهرش داده
شده ،با الکهل اتیلیه

کیتوزان است [.]26

 %70ضهد عفهونی گردیهده و بهر روی

الف

محیط کشت آغشته بهه بهاکتری مهورد نظهر قهرار داده شهدند.
سپس فرفها بهه مهدت  24سهاعت در دمهای  37 oCدرگهرم
خانه قرار گرفتنهد .الزم بهذکر اسهت کهه محهیط کشهت فاقهد
دیسه

بههه عنهوان کنتههرل منفههی و دیسه

بههدون نههانوذرات

کیتوزان و آلوئه ورا به عنوان شاهد در آزمهون مهورد اسهتفاده
قرار گرفتند .آزمون در 3تکرار انجام شده و قطهر هالهههها بها
استفاده از کولیس دیجیتالی و بر حسب  mmاندازهگیری شد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3نتددددایج حاصددددل از آنالیزهددددای قطددددر
هیدرودینامیكي و  SEMنانوذرات کیتوزان
نمودار پراکندگی پلیمهر کیتهوزان ،نهانوذرات کیتهوزان و نیه
توزیع اندازه نانوذرات کیتوزان تولید شده در شکل (-1الهف
تهها ) نشههان داده شههدهانههد .همههانطور کههه در شههکل () -1
مشاهده می شود اندازه نهانوذرات در محهدوده  20 nmتها120
میباشد 95 .درصد نانوذرات قطری در محهدوده کمتهر از 20
تا  100 nmدارند و تنها  5درصد از ذرات دارای قطری بیشهتر
از  100 nmهستند که احتماال به دلیل بهم چسبیدن نهانوذرات
میباشد.
میکروگرافهای  SEMنانوذرات کیتوزان در شکل ( )2نشان
داده شده اند .نتایج آنالی  SEMنشان دهنده ساختاری همگهن
و نیمه کروی و نی اندازه زیر  100 nmاز نانو ذرات کیتهوزان
بوده و تجمعی نی بین ذرات مشاهده نمیشود .ساختار

شكل  :1الف) نمودار پراکندگي اندازه ذرات کیتوزان بر حسب
شدت پراش اشعه لیزر ،ب) پراکندگي نانوذرات تولید شده بر حسب
شدت پراش اشعه لیزر و ج) توزیع اندازه نانوذرات تولید شده.

تهیه و مشخصهیابي پوشش ...
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الف

ب
شكل  :2تصاویر  SEMنانوذرات کیتوزان.

شكل  :3تاثیر آلوئهورا و نانوکیتوزان بر
استحكام کششي فیلم زمینه نشاسته.

 -2-3اثر افزودن آلوئه ورا و نانوذرات کیتوزان بدر
استحكام کششي فیلمها

چنانکه مالحظه می گردد ،در حمهور نهانوذرات کیتهوزان در

تاثیر اف ودن آلوئه ورا و نانوکیتوزان بر استحکام کششی فهیلم

شرایطی که مقدار آلوئه ورا صفر بهوده اسهت ،میه ان افه ایش

زمینه نشاسته در شکل ( –3الف و ) نشان داده شهده اسهت.

استحکام کششی نسبت بهه نمونهه شهاهد (فهیلم نشاسهته بهدون

چنانکه مالحظه میگردد ،صهمغ آلوئههورا موجهب کهاهش و

آلوئهههورا و نههانوکیتوزان)  %21/1بههه ازای سههطح اول (%2/5

نانوذره کیتوزان باعث اف ایش مقاومت فهیلم در برابهر کشهش

نانوکیتوزان) و  %29/38به ازای سهطح دوم ( %5نهانوکیتوزان)

میشود .صمغ آلوئههورا بهین زنجیهرهههای نشاسهته (آمیلهوز و

بوده است ،اما در حالتی که مقهدار نهانوذرات کیتهوزان صهفر

آمیلو پکتین) قرار گرفته و باعهث کهاهش میه ان نیهروی بهین

بوده ،استحکام کششی فیلم ها در حمور آلوئههورا بهه میه ان

مولکولی میان زنجیره های آمیلوز و آمیلو پکتین میگردد .بهه

 %39در سههطح اول ( %10آلوئهههورا) و  %46/4در سههطح دوم

همین علت زنجیره های آمیلوز و آمیلو پکتهین روی یکهدیگر

( %20آلوئهورا) کاهش یافته است .نکته قابل توجه این اسهت

بهتر حرکت کرده و این امر باعث کاهش مقاومت به کشهش

که مقاومت فیلم تولید شهده بهه کشهش در حمهور مهاک یمم

می شود [ .]27نانوذرات کیتوزان بهه دلیهل تشهکیل پیونهدهای

مقدار هر دو عامل آلوئههورا و نهانوکیتوزان ( %20آلوئههورا و

آمینی با زنجیره های آمیلهوز و آمیلهو پکتهین ،باعهث تقویهت

 %5نانوکیتوزان)  %4/92اف ایش نسبت بهه نمونهه شهاهد نشهان

نیروی بین مولکولی شده و اف ایش مقاومت به کشش فهیلم را

داده است که حاکی از تاثیر متقابهل مثبهت دو عامهل تقویهت

به دنبال خواهد داشت.

کننده در ساختار فیلم میباشد.
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خصوصیات مکانیکی فیلمهای کامپوزیتی به توزیهع ذرات در

طول اف ایش قابهل مالحظهه ای در حهد  %104نسهبت بهه فهیلم

پلیمر زمینه و برهمکنش های درون و بین مولکولی در شهبکه

شاهد نشان داده است .نتیجه حاصهل نشهان مهیدههد کهه بهین

کامپوزیههت بسههتگی دارنههد [ .]28بههرهمکنش بههین نههانوذرات

پلیمر زمینهه (نشاسهته) و نیه نهانوذرات کیتهوزان و آلوئههورا،

کیتوزان از طریق پیوندهای هیدروژنی و الکترواستاتیکی و در

برهمکنش مناسبی در حمور گلیسرول وجود دارد.

نتیجه تشکیل کمپلکس های پلهی الکترولیهت موجهب ارتقهاء
 -۴-3بررسي میزان نفوذپذیری نسبت به بخدار آب

ویژگیهای مکانیکی فیلم شده است.

در فیلمها
 -3-3اثر افزودن آلوئه ورا و نانوذرات کیتوزان بدر

در شکل ( ،)5می ان نفوذپذیری فیلم های تهیه شده نسهبت بهه

ازدیاد طول فیلمها

بخار آ نشان داده شده است.

چنانکه در شکل ( )4مالحظه میگردد ،افه ایش آلوئههورا بهه
می ان  ، %10اندکی موجب اف ایش ازدیاد طول فیلم شده ولی
در مقادیر بیشتر از آن کاهش ازدیاد طول فیلم را بدنبال دارد.
دیواندری و همکاران نیه در سهال  2001گ ارش نمودنهد که
اف ایشمی ان صههههمغهههههادر فیلمهای خوراکی اساسا منجر به
کاهش می ان ازدیاد طول میشود [.]29

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
)Elongation at break (mm
Design points above predicted value
Design points below predicted value
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)B: Nano-Chitosan Content (%

3
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بر ازدیاد طول فیلم زمینه نشاسته.

B1 0
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1

)B: Nano-Chitosan Content (%

شكل  :۴تاثیر میزان آلوئهورا و نانوکیتوزان

2

2
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Factor Coding: Actual
)wvp (g mm /m2 d kPa
Design Points

)wvp (g mm /m2 d kPa

10

)Elongation at break (mm

20

)X1 = A: Aloevera Content (%
)X2 = B: Nano-Chitosan Content (%

الف

10

ب

0

)A: Aloevera Content (%

شكل  :5تاثیر میزان آلوئهورا و نانوکیتوزان بر نفوذپذیری
نسبت به بخار آب در فیلم نانوکامپوزیتي زمینه نشاسته.

اف ودن نانوذرات کیتوزان به ساختار فیلم ،در غیا آلوئههورا
باعث اف ایش ازدیاد طول فیلم تا  %31گردیده است .همچنین

چنانکه مالحظه مهیگهردد ،نفوذپهذیری نسهبت بهه بخهار آ

همانطور که در شکل مشاهده میشود ،برهمکنش آلوئهورا و

( )water vapor permeabilityدر فههیلم بهها اف ه ایش درصههد

نانوکیتوزان دارای اثر اف ایشی بر ازدیاد طول فیلم بوده است،

آلوئهورا و نی نانوذرات کیتوزان در پلیمر زمینه ،کاهش یافتهه

چنانکه در فیلم حاوی  %20آلوئهورا و  %5نانوکیتوزان ازدیهاد

اسههت ،ذرات نههانوکیتوزان بههین زنجیههرههههای آمیلههوز و آمیلههو

تهیه و مشخصهیابي پوشش ...
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پکتین قرار گرفته و بها کهاهش فاصهله بهین زنجیهرههها باعهث

پههذیرش و کههاربرد آن افه ایش خواهههد یافههت .در شههکل ()6

کاهش نفوذ بخار آ میشوند.

نمونههایی از فیلم تهیه شده قابل مشاهده است.

با قرارگیهری نهانوذرات در بهین رشهتهههای بیهوپلیمر نشاسهته،
بازدارندگی فیلم در مقابهل مولکهولههای بخهار آ افه ایش
مییابد ،زیرا از ی

طرف تحرک موضعی زنجیرههای پلیمهر

کاهش یافته و فمای خالی بین آنها کمتر میشود و از طهرف
دیگر مولکولهای بخار آ برای عبور از پلیمر بایستی مسهیر
زیگ اگی طوالنی را طی کنند .بدین ترتیب زمهان الزم بهرای
عبههور ایههن مولکههولههها از فههیلم افهه ایش یافتههه و در نتیجههه
نفوذپههذیری آنههها از فههیلم کههاهش مههییابههد [ .]30از طرفههی
نانوکیتوزان به دلیل گروه آمین موجود در ساختار خود دارای
خاصههیت چربههی دوسههتی مههیباشههد [ .]31هههر چههه نسههبت
برهمکنشهای قطبی-یونی بهه بهرهم کهنش ههای غیهر قطبهی
(آبگری ) بیشتر باشد ،فهیلم نسهبت بهه بخهار آ بازدارنهدگی
باالتری نشان میدهد؛ از اینرو در نمونههای فیلم تهیه شده با
نانوکیتوزان ،می ان نفوذپذیری نسبت به بخار آ کاهش پیدا
کرده است .آلوئه ورا و نانوذرات کیتوزان هر ی

بهه تنههایی

موجب کاهش نفوذپذیری فهیلم زمینهه نشاسهته بهه ترتیهب بهه
می ان  11/16و  21/43درصد نسهبت بهه نمونهه شهاهد شهدند.

شكل  :6نمونههایي از فیلمهای تولید شده.

همچنین در فیلم حاوی مقدار ماک یمم از هر دو عامل تقویت
کننده (سطح سوم آلوئهورا و نانوذرات کیتوزان) ،نفوذپذیری

شکل ( )7نیه تهاثیر میه ان آلوئههورا و نهانوکیتوزان بهر میه ان

نسبت به بخار آ تا  %56/25نسهبت بهه شهاهد کهاهش یافتهه

شفافیت در فیلم های نانوکامپوزیتی زمینه نشاسته تهیه شهده را

است که این امر بیانگر اثر اف ایشی برهمکنش ژل آلوئههورا و

نشان می دهد .بر اسهاس نتهایج بدسهت آمهده ،افه ودن ههر دو

نانوکیتوزان در ساختار فیلم زمینه نشاسته میباشد .این کاهش

عامل تقویت کننده به سهاختار فهیلم ،موجهب قهدری کهاهش

می ان نفوذپذیری نسبت به بخار آ منطبهق بهر نتهایج بدسهت

شفافیت فیلم شهده اسهت؛ امها اسهتفاده از آلوئههورا نسهبت بهه

آمده توسط بلقیسی و همکاران در مورد کهاهش نفوذپهذیری

نههانوذرات کیتههوزان کههاهش بیشههتری را در شههفافیت فههیلمههها

پنیر در اثر افه ودن منوگلیسهیرید،

موجب گردیده است .گیاه آلوئهورا به دلیل دارا بودن فیبر در

فیلم خوراکی پروتئین آ

نسبت به بخار آ و اکسیژن میباشد [.]32

ساختار خود و ایجاد اتصاالت بها نشاسهته باعهث تغییهر رنها
وکاهش شفافیت فیلم میشود [ .]33بقایی و همکهاران نیه در

 -5-3بررسي شفافیت
فهیلم پلیمهری شهفافتهر بهوده و بهه

خوراکی از پروتئین سویا به نتیجهای مشابه رسیدند .بر اسهاس

های حاصل از پلیمرهای سنت ی شبیهتر باشد ،میه ان

آزمایشات آنها ،اف ودن اسهانس سهیر موجهب کهاهش میه ان

به طورکلی ،هرچه یه
پالستی

تحقیق خود بر روی تهاثیر افه ودن اسهانس سهیر بهه فهیلمههای
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شفافیت در نمونه های فیلم خوراکی گردید که این کاهش به
ماهیت روغنی اسانس سیر نسبت داده شد [.]34

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Transparency
Design points above predicted value
Design points below predicted value

100

اما همانطور که قابل مشاهده مهیباشهد ،فهیلم تولیهد شهده اثهر
بازدارندگی بیشتری بر باکتریهای گرم مثبت داشته است.
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)X2 = B: Nano-Chitosan Content (%
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70

Transparency

80
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20
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)A: Aloevera Content (%

2.5
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0

)B: Nano-Chitosan Content (%

شكل  :7تاثیر میزان آلوئهورا و نانوکیتوزان بر میزان
شفافیت در فیلمهای نانوکامپوزیتي زمینه نشاسته.

شفافیت شاخصی مؤثر در تعیین اطالعهات مربهوط بهه انهدازه
ذرات پراکنده شده در ماتریکس پلیمر بوده بطوریکه ذرات و
گرانول های ب رگتهر از طهول مهو مرئهی مسهیر عبهور نهور را
مسدود نموده و باعث اف ایش کدورت فهیلم مهیشهوند [.]35
در فیلمهای تولید شهده حهاوی سهطح سهوم آلوئههورا (،)%20

شكل  :8قطر هاله عدم رشد تعدادی از نمونهها.

می ان کهاهش شهفافیت نسهبت بهه نمونهه شهاهد  %12/43و در
مورد سطح سوم نانوذرات کیتهوزان ( 7/06 ،)%5بهوده اسهت.

بههر اسههاس نتههایج بدسههت آمههده فعالیههت ضههد باکتریههایی

فیلم حاوی  %20آلوئهورا و  %5کیتوزان نیه بهه میه ان %27/3

نانوکامپوزیت حاوی آلوئهورا و نانوکیتوزان موجهب افه ایش

کاهش شفافیت نشان داد.

قطر هاله عدم رشد باکتری اشرشیاکلی تا حدود  %44/65شده
است در حالی که در مورد استافیلوکوکوساورئوس بهه 78/5

 -3-6بررسي خواص ضد میكروبي

درصد هم رسهیده اسهت .همچنهین قطهر هالهه تولیهد شهده در

هاله عدم رشد تشکیل شهده پیرامهون تعهدادی از نمونهههها در

فیلمهای حاوی نانوکیتوزان بیشتر از فیلمهای حاوی آلوئههورا

شههکل ( )8نشههان داده شههده اسههت .تههاثیر می ه ان آلوئهههورا و

میباشد.

نانوکیتوزان بر قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتری گرم منفی

خاصیت ضد میکروبی نانوکیتوزان ناشی از گروهههای آمینهی

اشرشیاکلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوساورئوس نی

بهها بههار مثبههت اسههت [ .]36ایههن گههروهههها بهها غشههاء سههلولی

در شکلهای ( -9الف و ) نشان داده شده انهد .چنانکهه در

میکروارگانیسم ها که دارای بار منفی است واکنش میدهنهد.

شکل ( )9مالحظهه مهیگهردد ،فهیلم ههای حهاوی آلوئههورا و

این واکنش منجر به نشت پروتئین و سایر اجه ا درون سهلولی

نانوکیتوزان اثر کاهشی بر رشد هر دو نوا باکتری گرم منفهی

میکروارگانیسمها میگردد [.]37

و گرم مثبت داشته اند و قطر هالهه متناسهب بها افه ایش میه ان

تفاوت عملکرد ضد میکروبی فیلم هها در مهورد بهاکتریههای

آلوئهورا و و نانوکیتوزان در ساختار فیلم ،اف ایش پیهدا کهرده

گرم مثبت و گرم منفهی بهه سهاختار و شهکل فهاهری ایهن دو

است.

گروه باکتری مرتبط است.
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در تحقیقی مشابه از طباطبهایی و همکهاران در تولیهد پوشهش
خوراکی ضهد میکروبهی بهر پایهه موسهیالژ دانهه بارهنها در
ترکیب با اسانس گلپر ،بیشترین تاثیر اسانس گلپر بهر بهاکتری
گرم مثبت استافیلوکوکوساورئهوس و در غلظهت 16 mg/ml
گ ارش شد .همچنهین ،کمتهرین قطهر هالهه عهدم رشهد بهرای
باکتریههای گهرم منفهی (سهودوموناس ائروژینهوزا و اشرشهیا
کلی) در غلظتهای مختلف اسانس گلپر بود [.]38

 -4نتیجهگیری
در ای هن تحقی هق ف هیلم نانوکههامپوزیتی ضههد میکروب هی زیسههت
تخریبپذیر بر پایه نشاسته ذرت تهیه شده و در ساختار آن از
آلوئهورا و نانوذرات کیتوزان به عنوان عوامل تقویت کننده و
ضد میکروبی استفاده گردید .نانوذرات کیتوزان بر پایه بسهپار
شدن اسید مالئی

تهیه شدند .میانگین قطر ذرات سهنت شهده

کمتههر از  100 nmبدسههت آمههد .طبههق نتههایج بدسههت آمههده از
شكل  :9تاثیر میزان آلوئهورا و نانوکیتوزان بر قطر هاله عدم

آزمههون مکههانیکی ،مقاومههت فهیلم تولیهد شههده بههه کشههش در

رشد ناشي از :الف) باکتری گرم منفي اشرشیاکلي و

حمور ماک یمم مقدار هر دو عامهل آلوئهه ورا و نهانوکیتوزان

ب) باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوساورئوس.

( %20آلوئهورا و  %5نانوکیتوزان)  4/92درصد اف ایش نسهبت

پوشش سلولی گرم مثبتها نسبتا ساده بوده ،از دو تا سه الیهه
تشکیل شهدهاسهت :غشهای سیتوپالسهمی ،یه

یها چنهد الیهه

پپتیدوگلیکان ضخیم ،و در بعمی باکتریها ی

الیهه بهه نهام

الیههه  Sدر خههار

وجههود دارد.

کپسههول بههاکتری یهها یهه

باکتری ههای گهرم مثبهت نسهبت بهه پنهی سهیلین و مهواد ضهد
باکتریایی حساستر از گرم منفهیهها هسهتند .پوشهش سهلولی
باکتری های گهرم منفهی یه

سهاختمان چندالیهه ای و بسهیار

پیچیده میباشد .غشای سیتوپالسمی (که در باکتریهای گرم
منفی ،غشای داخلهی نامیهده مهیشهود) بهه وسهیله یه
مسطح از پپتیدوگلیکان پوشیده میشود که ی

ورقهه

الیهه پیچیهده

به نام غشای خارجی بهه آن متصهل مهیگهردد .یه

کپسهول

خارجی نی ممکن است وجود داشهته باشهد .در بهاکتریههای
گرم منفی ،تعداد الیه های پپتیدوگلیکان کم و حداکثر سه تا
است؛ در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت ،گهرم منفهیهها بهه
خاطر دیواره نفوذ ناپذیرشان به آنتیبیوتی

ها مقاومترند.

به نمونه شاهد و ازدیاد طول نی افه ایش قابهل مالحظههای در
حد  %104نسبت به فیلم شاهد نشان داده اسهت کهه حهاکی از
تاثیر متقابل مثبهت دو عامهل تقویهت کننهده در سهاختار فهیلم
میباشد .نفوذپذیری نسبت بهه بخهار آ در فهیلم بها افه ایش
درصههد آلوئهههورا و نیه نههانوذرات کیتههوزان در پلیمههر زمینههه،
کاهش یافت .همچنین تاثیر عوامل ضد میکروبهی آلوئههورا و
نانوکیتوزان بر بهاکتریههای گهرم منفهی و گهرم مثبهت مهورد
بررسهی قابههل توجههه بههوده اسههت .قطههر هالههه تشههکیل شههده در
فیلمهای حاوی نانوکیتوزان بیشهتر از قطهر هالهه در فهیلمههای
تشکیل شده از آلوئهورا بود.
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