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چکیده

مطلوب شیمیایی و میکروبی است. نیاز صنعت غذا براي افزایش زمان بندي یکی از راهکارهاي مؤثر حفاظت موادغذایی در برابر تغییرات نابسته
بندي سنتزي از سوي دیگر سبب گردیده که در دو دهه علت مصرف مواد بستهها و نگرانی جهانی ناشی از آلودگی محیطی بهماندگاري فراورده

-هاي خوراکی بر پایه پلیها و پوششمنظور، امروزه فیلمد. بدینپذیر افزایش یابتخریبهاي زیستها و پوششاستفاده از فیلماخیر تمایل به

- بندي شده است. ازجملهمزایایاستفادهازفیلمهاوپوششها وارد دنیاي بستهها یا ترکیبی از آنساکاریدها، لیپیدها و پروتئین

بندي فعال بندي ضدمیکروبی نوعی بستهبسته.هایخوراکیدرغذاهایگوشتیمانندماهیبهتاخیرانداختنافترطوبت،حفظرنگ،بووبهبودظاهرغذامیباشد
منظور گردد. بهمحسوب شده که توانایی بهبود و افزایش ماندگاري غذا را داشته و موجب سالمت میکروبی این مواد جهت مصرف کنندگان می

را در ساختار پلیمرها وارد نمود. توان عوامل ضدمیکروبی فرار و غیرفرارهاي ناخواسته بر روي سطوح غذاها، میکنترل میکروارگانیسم
هاي گیاهی در ها و یا عصارهگردد.افزودن اسانسبندیو مواد غذاییمیهادربستهبندیباعثکاهش،مهارویا بهتعویقانداختنرشدمیکروارگانیسمایننوعبسته

.باشدر روي محصوالت شیالتی را دارا میبندي ضدمیکروبی توانایی مهار رشد میکروبی بعنوان بستههاي خوراکی بهها و فیلمترکیب پوشش

هاي روغنی، ترکیبات ضدمیکروبیبندي ضدمیکروبی، محصوالت شیالتی، اسانسهاي خوراکی، بستهها و پوششفیلمکلیدي:گانواژ
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مقدمه

ها، منشاء مواد نفتی مثل پلی اولفینها با هاي محیط زیست هستند. پالستیکروند از آالیندهکار میبندي مواد غذایی بهموادي که براي بسته
عنوان مواد طور گسترده بهعلت در دسترس بودن در مقادیر زیاد و قیمت پایین و ویژگی کاربردي مطلوب بهها بهآمیدها و پلیپلی استر

. جایگزین کردن ]44[شوند میزیستتخریب ناپذیرند و منجر به آلودگی محیطاما چنین ترکیباتی کامال زیست;روندکار میبندي بهبسته
- شمار آید.اگرچه جایگزینی تمام پالستیکترین هدف بهتواند براي کلیه مصرف کنندگان و حتی تولیدکنندگان مهمسیستم هاي جدید می

ي حداقل برخی پذیر نیست اما این جایگزینی براغذایی با ماندگاري طوالنی مدت امکانتخریب پذیر براي موادهاي سنتزي با مواد زیست
هاي ها و پوششاي درباره فیلمکند. امروزه مطالعات گستردهکاربردهاي خاص مفید است و به جلوگیري از تحلیل منابع نفتی کمک می

-ها صورت گرفته و مشخص شده است که چنین مزایایی دارند: تجزیهساکاریدها، پروتئین و لیپید و یا ترکیبی از آنخوراکی بر پایه پلی

هاي خوراکی اساسا ها و پوششیري در طبیعت، نفوذ پذیري انتخابی و امکان انتقال بخار آب، اکسیژن و دي اکسید کربن. استفاده از فیلمپذ
ها در فراهم کردن ترکیبی از خواص ممانعت کنندگی در برابر رطوبت، اکسیژن، طعم و بو، رنگ و روغن براي مواد دلیل توانایی بالقوه آنبه

ترین ویژگی فیلم و پوشش خوراکی در بسیاري از موارد مقابله با انتقال ها همراه است. مهمبا افزایش در کیفیت و عمر نگهداري آنغذایی
-هاي مخرب آنزیمی و شیمیایی ، بهرطوبت است. زیرا در بسیاري از مواد غذایی سطوح خاصی از فعالیت آبی باید حفظ شود و واکنش

غذایی ت آبی یا مقدار رطوبت قرار دارند. سرعت انتقال رطوبت بین غذا و اتمسفر اطراف آن با پوشاندن کامل مادهشدت تحت تاثیر فعالی
غذایی را یابد. عالوه بر انتقال بخار آب، انتقال گازهایی مثل اکسیژن و دي اکسید کربن پایداري مادهبا فیلم یا پوشش خوراکی کاهش می

هاي خوراکی براي افزایش زمان ماندگاري مواد غذایی از زمان قدیم معمول ها و فیلم.استفاده از پوشش]19،13[دهد تحت تاثیر قرار می
12بوده است. به عنوان مثال در چین پوشاندن پرتقال و لیموهاي تازه با استفاده از موم براي جلوگیري از خشک شدن پوست میوه در قرن 

در 16طریق از تبخیر آب مواد غذایی و تبادل گازهاي تنفسی جلوگیري می کردند. در قرن مورد آزمایش قرار گرفت و به این13و 
انگلستان غوطه ور سازي مواد غذایی در روغن مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از پوششها و فیلم هاي ژالتینی براي افزایش زمان 

که از خشک شدن ماده غذایی پیشنهاد شد. پوشش دادن عالوه بر اینماندگاري گوشت توسط هاروارد و هارمونی و پارکروموریس
کند، باعث ایجاد ظاهري جذاب، کاهش تبادل گازهاي تنفسی( کاهش فعالیتهاي بیوشیمیایی) و عدم رشد کپک ها و حشرات جلوگیري می
توسط ماریس و 1895واد غذایی اولین بار در سال هاي خوراکی در بسته بندي مگردد. استفاده از فیلمها نیز میها و سبزيبر روي میوه

هاي پارافین با نقاط ذوب باال از موم1930هاي ژالتینی جهت نگهداري گوشت استفاده کردند. در سال ها از فیلمپارکر انجام گرفت. آن
اربونا نیز براي پوشش میوه و سبزي امولسیون روغن در آب و موم ک1950براي جلوگیري از کاهش رطوبت استفاده گردید. در اواخر سال 
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ها و سبزي ها قرار دارد، هاي طبیعی که بر روي سطح میوههاي خوراکی از روي پوششکار برده شد. ایده اولیه استفاده از پوششتازه به
غذایی ن پوشش روي مادهعنواهاي خوراکی به الیه نازکی از مواد خوراکی اطالق می شود که بهها و پوشش. فیلم]1[گرفته شده است 

- بنديکه بستهها را در خود جاي دهد در حالیتواند مواد آنتی اکسیدانی، رنگی، ضد میکروبی و اسانسگردد. فیلم خوراکی میاستفاده می

اشند. از دیگر بهاي خوراکی نمیها و پوششهاي مرسوم غیر خوراکی این قابلیت را نداشته و لذا قادر به رقابت در این زمینه با فیلم
توان به قابل مصرف بودن به همراه ماده خوراکی و ایجاد بازارهاي جدید براي فروش محصوالت کشاورزي هاي خوراکی میمزایاي فیلم
. ]33[اشاره کرد 

هاي خوراکیها و پوششاهمیت فیلم

اي و درمانی ستند. در سالهاي اخیر خواص تغذیههاست که ماهیان به عنوان منبع پروتئین با کیفیت باال در جیره انسان مطرح همدت
-و امگا3- . بدن انسان توانایی ساخت اسیدهاي چرب چندغیراشباع امگا]14، 46[چربی ماهیان نیز مورد توجه ویژه اي قرار گرفته است 

طرفی فرآورده هاي دریایی در مقابل فساد . از ]26، 2، 15، 7[را ندارد و اینها باید از جیره غذایی (به ویژه با مصرف ماهی) تامین شوند 6
کیفی ناشی از اکسیداسیون اسیدهاي چرب چند غیر اشباع حساس هستند که البته حضور غلظت هاي باالي ترکیبات هماتین و یون هاي 

می سازد بنابر این . این امر امکان استفاده گسترده و طوالنی مدت ماهیانرا محدود ]18[فلزي عضله ماهی موجب تسریع آن نیز می شود 
استفاده از روش هاي مناسب و ایجاد تمهیدات الزم در هنگام حمل و نگهداري موقت ماهیان ضرورت می یابد. منظور از فساد ماهی، 

دست فساد شیمیایی (اتولیز) و میکروبی (آلودگی با میکروارگانیزم ها و رشد آنها) است. در اثر فساد شیمیایی و میکروبی ارزش غذایی (از 
رفتن اسیدهاي چرب ضروري و ویتامین هاي محلول در چربی) و خواص اولیه پروتئین و کیفیت ماهی کاهش یافته و طعم نامطلوب و 

سمی در آن شکل می گیرد. در فساد ماهی بیش از همه چربی ماهی (تریآسیل گلیسرول ها و فسفو لیپید) به "ترکیبات نامطلوب و بعضا
دچار آسیب گردیده و ترکیبات فرار حاصل از شکسته شدن، 1توجهی از اسید هاي چرب با چند پیوند دوگانهدلیل داشتن مقدار قابل

و غیر قابل 2واکنش اکسیداسیون و واکنش هیدرولتیک چربی ها (هیدرو پراکسیدها، آلدئیدها و کتون ها و...) موجب ایجاد طعم نامطلوب
اي که فسادپذیري و مدت باشند به گونههاي دریایی از نظر کیفی بسیار حساس میرآوردهبنابراین ف. ]43، 18[گردد مصرف شدن ماهی می

. رشد میکروبی بر روي سطح از عوامل عمده ]37، 18[باشد هاي آن میماندگاري کوتاه یک مشکل اصلی در نگهداري ماهی و فرآورده
بندي موادغذایی روي داده است. برخی از این مري مورد استفاده در بستههاي زیادي در مواد پلیباشد. امروزه پیشرفتفساد موادغذایی می

1 -Poly- Unsaturated Fatty Acid
2-off- flavour
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ها به محض تماس گونه فیلم. این]39[دهند ها حاوي مواد ضدمیکروبی بوده و بنابراین عمر نگهداري موادغذایی را افزایش میفیلم
-بسته. ]6[باشند بیوپلیمرها از اهمیت زیادي برخوردار میکنند. در بین مواد مختلف، با سطح ماده غذایی از رشد میکروبی جلوگیري می

توانند عمر محصول را افزایش بیشتري داده و ایمنی میکروبی هاي فعال هستند که میبنديهاي ضدمیکروبی نوع خاصی از بستهبندي
- ها در غذاهاي بستهاخیر انداختن رشد پاتوژنها در جهت کاهش، مهار و یا به تبنديکننده تامین نمایند. این بستهباالیی را براي مصرف

عنوان حامل ترکیبات ضدمیکروبی و آنتی توانند بههاي خوراکی میجا که پوششکنند. از آنبندي عمل میبندي شده و یا مواد بسته
هایی ند از: اسیدهاي آلی، آنزیمبندي موادغذایی قابل استفاده است عبارتاکسیدانی عمل نمایند، ترکیبات مختلفی که با این هدف در بسته

. تحقیقات نشان ]42[هاي روغنی جات و اسانسهاي طبیعی نظیر بسیاري از ادویههایی مانند بنومیل و ضدمیکروبنظیر لیزوزیم، ضدقارچ
-تواند ویژگیرد بلکه میگذاها اثر میهاي خوراکی نه تنها بر فعالیت میکروارگانیسمداده است اضافه نمودن ترکیبات ضدمیکروبی به فیلم

]25[هاي مکانیکی و فیزیکوشیمیایی را نیز تغییر دهد 

عنوان بسته بندي فعال ها بههاي خوراکی و نقش آنها و پوششفیلم

کنند که تغییرات متفاوتی را در محصوالت غذایی تازه و نیمه فراوري شده سبب اي را ایجاد میهاي خوراکی اتمسفر اصالح شدهفیلم
. تعیین اتمسفر ]22[هوازي شود: خواص آنتی اکسیدانی، بازدارندگی رشد میکروبی، تولید اتیلن و ترکیبات فرار در نتیجه فرایند بییم

دهد. بنابراین واضح را افزایش می2oیا کاهش غلظت 2coهاي خوراکی، اختالالت مرتبط با غلظت باالي داخلی در طی استفاده از پوشش
تر محصوالت تازه یا فراوري شده . در بیش]29[هاي فعال قرار گیرد فوذپذیري گاز باید اولویت مطالعه و توسعه پوششاست که مهار ن

ها، مورد نیاز است ها یافت شده است. بنابراین سیستم موثر براي کنترل رشد این ارگانیسمباالترین تراکم آلودگی میکروبی در سطح آن
توانست توسط ترکیبات مختلف این محصوالت، ها میشدند، اما فعالیت آنوبی مستقیما به غذاها اضافه می. در قدیم عوامل ضدمیکر]28[

هاي هاي خوراکی کارآمدتر است که در آن افزودنیها و پوشششد. در بعضی موارد، اعمال فیلمها میبازدارنده شود و باعث کاهش اثر آن
. فیلم و ]23[طور منتخب و تدریجی از ترکیبات پوشش به سطح غذا مهاجرت کنند توانند بهمیضدمیکروبی استفاده شده در ماده غذایی، 

یابند ها کاهش میها توسط عوامل ضدمیکروبی در فیلمباشد. فساد و پاتوژنپوشش خوراکی جایگزین موثري در مهار آلودگی غذا می
ي خوراکی شامل، اسید سوربیک، بنزویک اسید، سدیم بنزوات، اسید سیتریک هاها و پوشش. بعضی از این ترکیبات وارد شده به فیلم]41[
، یا حتی ناتامایسین در پوشش خوراکی کیتوزان، که توانایی ]5[ها مثل نایسین یا پدیوسین ، و باکتریوسین]25[، سوربات پتاسیم ]32[

گریز مثل اسانس عالوه ترکیبات آب. به]10[باشد ا دارا میها رها و قارچطور سینرژیکی جلوگیري از رشد کپکآزادسازي ترکیبات و به
هاي خوراکی کاربردهاي متفاوتی دارند، . این روزها فیلم]36[نیز مورد استفاده قرار گرفته است HPMCهاي بر پایه روغنی چاي در فیلم
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تواند با هاي خوراکی میابد. این نسل دوم از پوششهاي بسته بندي فعال گسترش یها با توسعه سیستمرود استفاده از آنو انتظار می
ها از رشد میکروبی یا اکسیداسیون چربی در محصوالت غذایی پوشش داده شده ها یا میکروارگانیسماستفاده از مواد شیمیایی، آنزیم

جا که ع امید بخش باشند از آنتوانند یک منبهاي روغنی در ترکیب با پلیمرهاي ساختاري، میکند. در این جهت اسانسجلوگیري می
. ]3[عنوان ترکیبات ضدمیکروب و آنتی اکسیدان مشخص کرده است ها را بههاي مختلف کار شواهد اثر آنبخش

اي شدن غذا و فعالیت پلی فنل اکسیدازهاي خوراکی در قهوهها و پوششتاثیر فیلم

هاي حسی براي اطمینان از موفق چنین جنبهر کیفیت آن دارد بلکه همدر محصوالت غذایی، نه تنها پایداري میکروبی نقش ضروري د
ترین پارامترهایی است . بنابراین رنگ یکی از مهم]34[اند هاي خوراکی، نیز ضروريها و پوششهاي پدیدار شده مثل فیلمبودن تکنولوژ

هاي خوراکی را در کنترل فرایند بعضی محققان تاثیر فیلماي شدن آنزیمی فرایند اساسی در تعیین آن است. که باید کنترل شود و قهوه
. ]17، 11، 45[اي شدن و فعالیت پلی فنل اکسیداز ثابت کردند قهوه

بندي فعالهاي خوراکی مورد استفاده در بستهاي از ترکیبات مختلف فیلم و پوشش. خالصه1جدول 
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فعالانتقال ترکیبات زیست

دنبال غذاهایی عبارتی بهبهیمه فراوري شده و تازه که عاري از مواد سنتز شده شیمیایی باشد، نیازمندند، کنندگان به غذاهاي نمصرف
. ]12[کند، غنی شده باشد اي را تعیین میهاي حسی و تغذیههستند که با مواد طبیعی که داراي مزایایی براي سالمتی است و ویژگی

ها و عنوان منابع احتمالی جایگزین آنتی اکسیدانبر تحقیق روي مواد طبیعی متمرکز شده که بههاي اخیر تالش محققینبنابراین در زمان
اي شدن و ها، ترکیبات ضد قهوهها، طعم دهنده. انتقال و آزاد کردن ترکیبات فعال مختلف (آنتی اکسیدان]30[کنند ها عمل میضدمیکروب

. ]35[هاي خوراکی است ها و پوششهاي فیلمها در بین ویژگیترین جنبهیکی از مهمها)ها یا آنزیمترکیبات ضد میکروبی، ویتامین
ها کمک عنوان اولین انتخاب براي حل مشکالت زندگی از آندهند. بنابراین بهگیاهان قسمت اعظم طبیعت اطراف آدمی را تشکیل می

دست طور عمده از گیاهان بهگرفت، از منابع طبیعی و بهستفاده قرار میعنوان دارو مورد اچه که بهگرفته شده است. تا چند دهه گذشته آن
سو و مسائل اقتصادي از سوي دیگر باعث کاهش مصرف گیاهان دارویی شده است و داروهاي صناعی در آمد. پیشرفت علم از یکمی

ها به داروهاي شیمیایی و عوارض جانبی و انیسمدلیل مشکل مقاومت میکروارگ. به]40[اند بسیاري موارد جایگزین داروهاي گیاهی شده
هاي اخیر مورد توجه قرار دهند در سالهاي گیاهی و گیاهانی که از خود فعالیت ضد میکروبی نشان میها، استفاده از عصارهناخواسته آن

اند که نظر مواد متشکله بررسی گردیدههزار گونه گیاهی که بر روي کره زمین شناسایی شده، حدود ده هزار گونه از 350گرفته است. از 
کاربرد مواد نگهدارنده شیمیایی برخی داراي اثرات دارویی هستند و هنوز زمان زیادي مانده تا منابع جدید و با ارزش گیاهی کشف گردند. 

د دارد. یکی از انواع این داراي عوارض جانبی زیادي است؛ بنابراین امروزه گرایش زیادي به استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی وجو
، 27[باشند ها داراي طیف وسیعی از فعالیت ضدمیکروبی میها و ترکیبات آنباشند. اسانسها میهاي آنجات و عصارهها، ادویهنگهدارنده

طور عمده ترکیبات با کنند و بهها بازي میها نقش مهمی در تعیین فعالیت ضد میکروبی آنهاي عاملی اسانس. ترکیب، ساختار و گروه]20
ترین اثر گلی داراي بیشهاي مختلف اسانس پونه کوهی، میخک، آویشن، دارچین و مریم. در بین اسانس]9[هاي فنلی موثرترند گروه

هاي یلمهاي حسی ماده غذایی، افزودن آن به فدلیل اثرات نامطلوب افزودن مستقیم اسانس بر ویژگی. به]4، 16، 38[باشند ضدمیکروبی می
-بندي فعال محسوب شده که میبندي ضدمیکروبی نوعی بستهبندي موادغذایی باشد. بستهتواند جایگزین مناسبی براي بستهخوراکی می

بندي باعث کاهش، این نوع بسته. ]38[ها را از نظر میکروبی تامین نماید هاي غذایی را افزایش داده و سالمت آنتواند ماندگاري فراورده
هاي نامطلوب در گردد. به منظور کنترل میکروارگانیسمبندي موادغذایی میها در بستهمهار و یا به تعویق انداختن رشد میکروارگانیسم

نتایج تحقیقات مختلف . ]8[کار گرفته شوند بندي بهتوانند در داخل پلیمرهاي بستهسطوح موادغذایی مواد ضدمیکروبی فرار و غیرفرار می
هاي گیاهی به آن به مقدار توان با اضافه کردن عصارهنشان داده است که اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی پلیمرهایی مانند کیتوزان را می
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ه سطح شوند به آهستگی بهاي خوراکی اضافه میعوامل ضد میکروبی و ضداکسیداسیونی وقتی به فیلم. ]21[زیادي افزایش داد 
. ]31[مانند شوند بنابراین در یک مدت زمان طوالنی و در یک غلظت باال بر روي موادغذایی باقی میموادغذایی رها می

گیرينتیجه

- که سیستمو غذاهایی که کیفیتی مشابه با مواد تازه دارند، ادامه دارد، در حالیکنندگان به غذاهایی نیمه فراوري شدهتقاضاي مصرف

- بنديسمت موادبستهدهنده ایجاد مسیري بههایخوراکینشانهاوپوششمفهومفیلمید توزیع به یک زمان ماندگاري مناسب نیازمندند. هاي جد

تواندکمکبهکاهشمشکالتبسیاریمرتبط ایازخواص دردسترسهستندکه میهایخوراکی باطیفگستردهها وپوششباشد. به این دلیلکهفیلمجدید می
کار گرفته شده در غذاهاي نیمه فراوري شده، فراوري شده و تازه در افزایش زمان ماندگاري این هاي بهو پوششباغذاها کند. فیلم

چنین براي مصرف هاي خوراکی قادرند تا با حمل موادي که فوایدي نه تنها براي غذا بلکه همها و پوششعالوه فیلممحصوالت موثرند. به
ترین ویژگی اي و کاربردي را توسعه دهند. مهمن ترکیبات زیست فعال، محصوالت جدید با تاثیر تغذیهکننده دارد، از طریق کپسوله کرد

هاي مکانیکی، نفوذپذیري به بخار آب و هاي خوراکی، پایداري میکروبی، قابلیت حاللیت، شفافیت، ویژگیارزیابی شده در مورد فیلم
- بینی و بهینه سازي شده است. این روزها، گرایش استفاده از پوششا و رفتارشان پیشهها، ترکیب آنباشد. شناخت این ویژگیگازها می

هاي فعال، شامل کاهش مصرف روغن در غذاهاي سرخ کردنی با روغن زیاد، انتقال ترکیبات زیست فعال و افزایش زمان ماندگاري 
هاي هیدروکلوئیدي جدید بر پایه منابع غیر مرسوم خصوصیات فیلمباشد. بنابراین تحقیق در این زمینه، به محصوالت با فسادپذیري باال می

کار گرفته شده است. براي مثال، متمرکز شده است. انواعمختلفیازپوششهایخوراکی بر روي گوشت،مرغوغذاهایدریاییدرطولسال به
اي براي حال،تحقیقاتگستردهدهستند. باایناند، کهبرایمحصوالتغذاییشکنندهبسیارمفیهاي هیدروکلوئیدي دارایخواصمکانیکیعالیاکثرفیلم

هایی را داشتهوپذیرشتجاریقابلتوجهی بهبود خواص و کاربردهاي بالقوه آن الزماست.بههرحال، همهاینسیستمهادرحالحاضر کاستی
-یشتردر اینزمینه را توجیه میهایموادغذاییومصرفکنندگانبا فرموالسیونمناسب پوششخوراکیتحقیقاتبرادریافتنکردهاند. مزایایمتعددبرایپردازنده

هاي گیریفیلمموردبررسیقرارگرفته وبهعنوانمفاهیمجدیدمربوطبه سیستمبسپارهایخوراکیبرایشکلکند. نظر به اینکهزیست
اند، بهرهبرداریتجاریگستردهایازبستهبندیهایخوراکی براي گوشت،مرغ،و غذاهایدریایی تحقق یافت. پوششخوراکیتوسعهیافته

ي ایدهایبررویزمانماندگاریغذاهایتازهوفرآوریشده خواهدداشت.دهنده،تأثیرعمده،بخارآبوترکیباتطعم2COبرابرمهاجرتاکسیژن،ممانعتبهتردر
ها در غذا، تاثیر مهمی بر افزایش زمان ماندگاري و بندي براي کنترل رشد میکروارگانیسمهاي بستهترکیب عوامل ضدمیکروبی به فیلم
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گیرد و بنابراین یک اثر هاي ضدمیکروب، مهاجرت عوامل ضدمیکروب در سطح فیلم صورت میبا کاربرد فیلمگذارد. امنیت غذا می
بندي مواد غذایی آلودگی بندي ضدمیکروبی در بستهضدمیکروبی پیوسته در طول مواجهه با سطح غذا وجود دارد. استفاده از مواد بسته

ها آزادسازي مواد رساند. عمل اصلی این فیلمکاري به حداقل میي، توزیع و دستدارمیکروبی در سطح مواد غذایی را در طی نگه
ضدمیکروبی به درون محصوالت غذایی است. 
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