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  چکیده
 زیست   بر خواص فیزیکی و ظاهري فیلمگلی مریممنظور بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف اسانس       به این پژوهش 

 بـا افـزودن اسـانس     نـانورس - کتیـرا -کیتـوزان نانوکامپوزیت .  صورت پذیرفت   نانورس - کتیرا - کیتوزان پذیر  تخریب
هـاي   درصـد رطوبـت و ویژگـی   . به کمک روش همزدن حاللی تهیه گردید      درصد 2،  5/1،  1 گلی در سه غلظت    مریم

 افـزودن  نتایج حاصل نـشان داد . ها مورد مطالعه قرار گرفت هاي رنگ، کدورت و انتقال نور فیلم    ظاهري شامل ویژگی  
ها با افزایش مقادیر اسـانس   کدورت فیلم. ها ایجاد نکرد  در درصد رطوبت فیلمداري تغییر معنیها  وبت فیلم  رط اسانس
همچنـین  .  بـود گلی اسانس مریم درصد   2ترین کدورت مربوط به نانوکامپوزیت حاوي        که بیش  طوري  به . یافت افزایش

   .هاي حاوي اسانس افزایش یافت در فیلم UVمیزان جذب 
  

   گلی محصوالت شیالتی، اسانس مریم، نانوکامپوزیت :اي کلیديه واژه
  

  1مقدمه
کـار   بنـدي مـواد غـذایی بـه        موادي که براي بـسته    

ــی ــده م ــد از آالین ــستند  رون ــست ه ــیط زی ــاي مح . ه
هـا،   اولفـین  ها با منشاء مواد نفتـی مثـل پلـی           پالستیک

علت در دسـترس بـودن در        آمیدها به  استرها و پلی   پلی
و قیمت پایین و ویژگی کاربردي مطلوب       مقادیر زیاد   

 ؛رونـد  کار می بندي به  عنوان مواد بسته   طور گسترده به   به
ناپذیرنـد و    تخریـب   زیـست  اما چنین ترکیباتی کـامالً    

 شـــوند زیــست مـــی  منجــر بـــه آلــودگی محـــیط  
)Tharanathan   و Kittur  ،2003( .   جایگزین کـردن

ن کننـدگا  ه مصرف تواند براي هم    هاي جدید می   سیستم
 .شـمار آیـد    ترین هـدف بـه     و حتی تولیدکنندگان مهم   

هاي سـنتزي بـا مـواد     اگرچه جایگزینی تمام پالستیک 
                                                

  shariatmadari_ff86@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*

غـذایی بـا مانـدگاري       پذیر براي مـواد    تخریب زیست
پذیر نیست اما این جایگزینی براي  طوالنی مدت امکان

حداقل برخـی کاربردهـاي خـاص مفیـد اسـت و بـه        
امـروزه  . کنـد   میجلوگیري از تحلیل منابع نفتی کمک    

هـاي   هـا و پوشـش    اي دربـاره فـیلم     مطالعات گـسترده  
ساکاریدها، پروتئین و لیپیـد و یـا         خوراکی بر پایه پلی   

ها صورت گرفته و مشخص شـده اسـت       ترکیبی از آن  
پـذیري در طبیعـت،       تجزیـه : که چنین مزایـایی دارنـد     

پذیري انتخابی و امکان انتقال بخار آب، اکـسیژن         نفوذ
هـاي   هـا و پوشـش     استفاده از فـیلم   . کربنداکسی  و دي 

هـا در فـراهم    دلیل توانایی بـالقوه آن     به خوراکی اساساً 
کننـدگی در برابـر      کردن ترکیبـی از خـواص ممانعـت       

رطوبت، اکسیژن، طعم و بو، رنگ و روغن براي مـواد      
هـا   غذایی با افزایش در کیفیـت و عمـر نگهـداري آن           
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پوشش خوراکی  ترین ویژگی فیلم و      مهم. همراه است 
زیرا . در بسیاري از موارد مقابله با انتقال رطوبت است       

در بسیاري از مواد غذایی سـطوح خاصـی از فعالیـت        
هاي مخـرب آنزیمـی و        آبی باید حفظ شود و واکنش     

ـ  شدت تحت  ، به شیمیایی ثیر فعالیـت آبـی یـا مقـدار      أت
سرعت انتقال رطوبت بـین غـذا و    . رطوبت قرار دارند  

  غـذایی بـا     آن با پوشاندن کامـل مـاده      اتمسفر اطراف   
  عـالوه بـر    . یابـد  فیلم یا پوشش خوراکی کـاهش مـی       

ــسیژن و   ــل اک ــال گازهــایی مث ــال بخــار آب، انتق انتق
ثیر قـرار   أت غذایی را تحت   کربن پایداري ماده  اکسید  دي
، Gennadios؛  Fennema  ،1986 و   Kester( دهد می

ی براي  هاي خوراک  ها و فیلم   استفاده از پوشش   )2004
افزایش زمان مانـدگاري مـواد غـذایی از زمـان قـدیم         

عنـوان مثـال در چـین پوشـاندن          به. معمول بوده است  
ــراي   ــوم ب ــا اســتفاده از م ــازه ب پرتقــال و لیموهــاي ت

 و 12شدن پوسـت میـوه در قـرن     جلوگیري از خشک  
 مورد آزمایش قرار گرفت و به این طریق از تبخیر           13

هـاي تنفـسی جلـوگیري    آب مواد غذایی و تبـادل گاز  
سازي مواد  ور   در انگلستان غوطه   16در قرن   . کردند می

غذایی در روغن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و         
هاي ژالتینی براي افـزایش      ها و فیلم   استفاده از پوشش  

زمان ماندگاري گوشت توسط هـاروارد و هـارمونی و       
پوشـش دادن عـالوه بـر       . پارکروموریس پیشنهاد شـد   

کنـد،   شدن ماده غذایی جلوگیري مـی      ز خشک که ا  این
کـاهش تبـادل گازهـاي      باعث ایجاد ظاهري جـذاب،      

و عـدم رشـد   ) هاي بیوشیمیایی کاهش فعالیت(تنفسی  
هـا نیـز     هـا و سـبزي     ها و حشرات بر روي میـوه       کپک

بنـدي   هاي خـوراکی در بـسته    استفاده از فیلم  . گردد می
ریس و   توسط مـا   1895مواد غذایی اولین بار در سال       

 هـاي ژالتینـی بـراي      ها از فـیلم    آن. پارکر انجام گرفت  
 از 1930در سـال   . نگهداري گوشـت اسـتفاده کردنـد      

هاي پارافین با نقاط ذوب باال بـراي جلـوگیري از          موم
 1950در اواخـر سـال      . کاهش رطوبت استفاده گردید   

امولسیون روغن در آب و موم کاربونا نیز براي پوشش 
ایده اولیه استفاده از    . کار برده شد   بهمیوه و سبزي تازه     

  هـاي طبیعـی کـه     هاي خوراکی از روي پوشش   پوشش
  هـا قـرار دارد، گرفتـه     هـا و سـبزي    روي سطح میوه  بر  

هـا و    فـیلم ). 1388،   و همکـاران   قنبـرزاده  (شده است 
هاي خوراکی به الیه نـازکی از مـواد خـوراکی         پوشش

 غـذایی  عنوان پوشـش روي مـاده   شود که به  اطالق می 
ــد مــواد  فــیلم خــوراکی مــی. گــردد اســتفاده مــی توان

هـا را در   میکروبی و اسـانس اکسیدانی، رنگی، ضد  آنتی
هـاي مرسـوم    بنـدي  کـه بـسته   خود جاي دهد در حالی  

 قـادر بـه   وراکی این قابلیت را نداشته و بنـابراین  خغیر
هـاي خـوراکی    ها و پوشش رقابت در این زمینه با فیلم  

تـوان   هاي خوراکی می   ر مزایاي فیلم  از دیگ . باشند نمی
به قابل مصرف بودن به همراه ماده خـوراکی و ایجـاد        
بازارهاي جدید براي فـروش محـصوالت کـشاورزي         

ماهیان  .)Shellhammer  ،2005 و   Rhim( اشاره کرد 
عنوان منبع پروتئین با کیفیـت بـاال در جیـره انـسان              به

 و اي هاي اخیـر خـواص تغذیـه    در سال. مطرح هستند 
اي قرار گرفته  درمانی چربی ماهیان نیز مورد توجه ویژه

ــت ــاران، Weber (اس  و Gladyshev؛ 2008 و همک
هـاي دریـایی در      از طرفی فـرآورده    ).2006همکاران،  

 اکسیداسیون اسیدهاي چرب مقابل فساد کیفی ناشی از
ــد غیر ــه حــضور  اشــباچن ــه البت ــستند ک ع حــساس ه

هـاي فلـزي    و یـون هاي باالي ترکیبات هماتین    غلظت
 و  Jeon(شـود    عضله ماهی موجب تسریع آن نیز مـی       

 این امر امکـان اسـتفاده گـسترده و          ).2002همکاران،  
این سـازد بنـابر   را محـدود مـی   مـدت ماهیـان   طوالنی

هاي مناسب و ایجاد تمهیدات الزم در  استفاده از روش  
هنگــام حمــل و نگهــداري موقــت ماهیــان ضــرورت 

، Harris و   Tall؛  2002ران،   و همکـا   Jeon (یابـد  می
هـاي دریـایی از نظـر کیفـی          بنابراین فرآورده  ).1995

اي کـه فـسادپذیري و       گونـه  باشند به  بسیار حساس می  
مدت ماندگاري کوتاه یک مشکل اصلی در نگهـداري         
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 و همکـاران،    Jeon (باشـد  هاي آن می   ماهی و فرآورده  
ــی.)Gennadios ،2004؛ 2002 ــوزان پل ســاکارید   کیت
فـرد کـاتیونی،      است که با ساختار منحـصر بـه        خطی

ــم   ــاگونی ه ــوع و گون ــصوصیات متن ــون  داراي خ چ
ــصوصیت     ــت و خ ــت بازیاف ــودن، قابلی ــمی ب غیرس

اکسیدان و ویژگـی تـشکیل فـیلم و     ضدمیکروبی، آنتی 
 1936فیلم کیتوزان اولین بـار در سـال         . پوشش است 

 Moradi(توسط ریگباي به روش کاستینگ تهیه شـد         
ــارا  ).2004 و همکــاران، Suyatma؛ 2010ن، و همک

رشد میکروبی بر روي سـطح از عوامـل عمـده فـساد       
هـاي زیـادي در      امروزه پیشرفت . باشد غذایی می  مواد

غـذایی   بندي مـواد   مواد پلیمري مورد استفاده در بسته     
هـا حـاوي مـواد       برخی از ایـن فـیلم     . روي داده است  

ــ   وادضـدمیکروبی بــوده و بنــابراین عمــر نگهــداري م
، Dickson و   Siragusa(دهنـد    غذایی را افزایش مـی    

هاي ضـدمیکروبی نـوع خاصـی از         بندي بسته). 1992
 عمر محـصول  توانند هاي فعال هستند که می   بندي بسته

تري داده و ایمنی میکروبـی بـاالیی را          را افزایش بیش  
هـا در    بنـدي  این بسته . کننده تامین نمایند   براي مصرف 

یـا بـه تـاخیر انـداختن رشـد      جهت کـاهش، مهـار و       
بنــدي شـده و یــا مــواد   هــا در غـذاهاي بــسته  پـاتوژن 

هـاي   جـا کـه پوشـش    از آن . کننـد  بندي عمل مـی    بسته
ــی  ــوراکی م ــه  خ ــد ب ــات    توانن ــل ترکیب ــوان حام عن

اکسیدانی عمـل نماینـد، ترکیبـات       ضدمیکروبی و آنتی  
بندي موادغذایی قابل    مختلفی که با این هدف در بسته      

هـایی   اسـیدهاي آلـی، آنـزیم     : ت عبارتند از  استفاده اس 
ــد ــدقارچ مانن ــزوزیم، ض ــل و     لی ــد بنومی ــایی مانن ه

جات و    بسیاري از ادویه   مانندهاي طبیعی    ضدمیکروب
ــانس ــی  اسـ ــاي روغنـ ، Krochta و Sothornvit(هـ

 نـشان داده اسـت اضـافه نمـودن          هـا   پژوهش). 2005
هاي خوراکی نه تنها بـر       ترکیبات ضدمیکروبی به فیلم   

توانـد   گذارد بلکه مـی    ها اثر می   فعالیت میکروارگانیسم 
هاي مکانیکی و فیزیکوشـیمیایی را نیـز تغییـر           ویژگی

ها مایعات  سانسا .)Floros ،2008 و  Ozdemir(دهد  
هـاي مختلـف      از قسمت  هروغنی آروماتیکی هستند ک   

ــه خــواص ). Burt ،2004 (آیــد دســت مــی گیاهــان ب
ده از گیاهـان  آمـ  دسـت  هـاي بـه   میکروبی اسـانس  ضد

 و  Castilho (انـد  خوراکی از دوران باستان ثبت شـده      
دار از خانواده    گلی گیاه اسانس   مریم ).2012همکاران،  

باشد که در طب سنتی مورد استفاده قـرار          نعناعیان می 
در بــین ). 2001 و همکــاران، Arrieta (گیــرد مــی

هـاي مختلـف اسـانس پونـه کـوهی، میخـک،             اسانس
تـرین اثـر    گلـی داراي بـیش    مـریم  آویشن، دارچـین و   

؛ Sarikus ،2006 و Seydim (باشـند  ضدمیکروبی می 
Holley و Patel ،2005 ؛Burt ،2004( .  

  
  ها مواد و روش

 هـاي  نمونـه : ها سنجش رنگ سطحی و شفافیت فیلم     
 اسـتاندارد  کاشـی  روي بر رنگ سنجش منظور به فیلم

 )Lightness(فـاکتور   سـه  و شد داده قرار رنگ سفید
L*  ،a*   وb*      سـنج   نشان داده شده توسط دستگاه رنگ

 هـا  نمونه رنگ اختالف محاسبه براي. یادداشت گردید
فـاکتور   سـه  براي آمده دست به هاي داده سفید پلیت با

 *b و *L* ،aفـاکتور   سـه  نیـز  و مرجع به مربوط فوق
قـرار داده شـد   زیـر  رابطـه   در نمونـه  هـر  بـه  مربوط

)Ojagh ،2010 و همکاران( .  
  

222 )*()*()*( bbaaLL  =ها اختالف رنگ فیلم  
  

 نور عبور و ها فیلم شفافیت میزان سنجش منظور به
متـر در درون    میلـی 9×40ابعـاد   بـه  فـیلم  هـاي  نمونه
 منظـور  بـه  و گرفـت  قـرار  اسپکتروفتومتري هاي سلول

 200-800هـاي   موج طول در نور عبور میزان سنجش
 منظور به همچنین. دیدنانومتر توسط دستگاه اسکن گر

اسـتفاده   ه زیـر  رابطـ از ها فیلم شفافیت میزان محاسبه
  . گردید

  

  فیلم شفافیت = نانومتر 600 در جذب میزان / فیلم ضخامت
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هاي فیلم بـا وزن    نمونه: ها سنجش میزان رطوبت فیلم   
اي که از قبل به تعـادل   هاي شیشه مشخص درون پلیت 

سپس . قرار گرفترطوبتی رسیده و توزین شده بودند       
گـراد    درجـه سـانتی    105 ساعت در دماي     24مدت   به

ها همـراه بـا پلیـت پـس از ایـن          نمونه. خشک گردید 
مدت خارج شده و پس از سـرد شـدن در دسـیکاتور         

هـا بـر     محتواي رطوبت روکـش   .  توزین گردید  مجدداً
ــه   ــوب از رابط ــه وزن مرط ــر پای ــد زی ــبه گردی محاس

)Ojagh ،2010 و همکاران .(  
  

  وزن آب × 100
  مرطوب نمونه وزن

  درصد رطوبت بر پایه وزن مرطوب= 

  نتایج
هـاي   نانوکامپوزیت 1با توجه به شکل     : تست رطوبت 

 بــدونحــاوي اســانس در مقایــسه بــا نانوکامپوزیــت 
از نظـر میـزان   ) >05/0P(داري  اسانس اختالف معنـی   

هـاي حـاوي     ولی نانوکامپوزیـت  . رطوبت نشان ندادند  
تـرین میـزان درصـد رطوبـت          بـیش  د درصـ  2اسانس  

نانوکامپوزیـت  (نسبت به نمونه شاهد     )  درصد 64/45(
  . داشت)  درصد3

  

  
  .گلی درصد رطوبت فیلم نانوکامپوزیت حاوي اسانس مریم -1شکل 

  
 *b و   *L*  ،aمقـادیر    :ها رنگ سطحی و شفافیت فیلم    

 1هــا در جــدول  فــیلم) ΔE(و اخــتالف رنگــی کــل 
با افزودن اسانس به فـیلم       *Lدیر  مقا. شود مشاهده می 

بـا   *aشـاخص   . نانوکامپوزیت تغییر معناداري نداشت   
 در  2که از مقدار     طوري افزودن اسانس کاهش یافت به    

 2 نانوکامپوزیت حاوي اسانس 1فیلم نانوکامپوزیت به 
با افـزودن اسـانس افـزایش        *bشاخص  .  رسید درصد

 د درصـ  2تـرین افـزایش در اسـانس         بـیش . پیدا کـرد  
را نمونـه شـاهد دارا       *bترین میزان    مشاهده شد و کم   

 با افزودن اسانس    ها  میزان اختالف رنگی کل فیلم    . بود
این میزان  . ها افزایش معناداري داشت    به نانوکامپوزیت 

و ) 63/6(ترین مقـدار      داراي بیش   درصد 2در اسانس   
شـاخص  . بـود ) 28/4(ترین مقدار    در تیمار شاهد، کم   

دن اسانس در مقادیر مختلـف اخـتالف   سفیدي با افزو  
با افزودن اسانس این    . داري با تیمار شاهد داشت     معنی

ترین مقدار در    که کم  طوري شاخص کاهش پیدا کرد به    
 درصد مـشاهده    2 و   5/1نانوکامپوزیت حاوي اسانس    

  .شد
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  . فعال هاي زیست هاي رنگ سطحی نانوکامپوزیت  ویژگی-1جدول 
  )شاخص سفیدي( L*  a* b*  EΔ  WI  نوع فیلم

  a14/0 ± 85/94  a0 ± 2  c41/0 ± 8/3  c3/0 ± 28/4  a3/0 ± 28/93  ) درصد3رس ( شاهد
  a36/0 ± 05/95  b42/0 ± 6/1  b56/0 ± 7/5  b39/0 ± 67/5  b39/0 ± 25/92   درصد1گلی   مریم- ن
  a67/0 ± 7/94  c41/0 ± 9/0  a33/1 ± 76/6  ab15/1 ± 43/6  c39/1 ± 33/91   درصد5/1گلی   مریم- ن
  a2/0 ± 75/94  c37/0 ± 1  a32/1 ± 97/6  a2/1 ± 63/6  c95/0 ± 16/91   درصد2گلی   مریم- ن

a ،b  وc 05/0دار بین تیمارها در سطح  دهنده اختالف معنی ستون نشان حروف کوچک در هر<P.  
  

) الـف (نور  هاي تولیدي نسبت به       نفوذپذیري فیلم 
و همچنـین   ومتر نان800 تا 200هاي بین   در طول موج  
 .داده شده استنشان  2 در شکل ) ب( ها  شفافیت فیلم 

ــذیري    ــاهش نفوذپـ ــب کـ ــانس موجـ ــزودن اسـ افـ
هـاي   ها در ناحیه فرابنفش و طـول مـوج     نانوکامپوزیت

  .  نانومتر گردید700تر از  کم

طـور   ها با افـزودن اسـانس بـه        شفافیت کامپوزیت 
یمار ترین شفافیت در ت    بیش. معناداري کاهش پیدا کرد   

تـرین شـفافیت در نانوکامپوزیـت حـاوي          شاهد و کم  
   . مشاهده گردید درصد2اسانس 

  

  
  گلی  در فیلم نانوکامپوزیت حاوي مقادیر متفاوت اسانس مریم) ب(و مقادیر شفافیت ) الف(میزان عبور نور  -2شکل 

)N3% :؛ %3 نانوکامپوزیت حاوي نانورسE-N :نانوکامپوزیت حاوي اسانس( .  
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  گیري نتیجهو بحث 
ــیلم     ــه ف ــانس ب ــزودن اس ــا اف ــت ب ــد رطوب درص

افزایش پیدا کرد امـا   1با توجه به شکل    نانوکامپوزیت  
 2نانوکامپوزیـت حـاوي   . دار نبـود  این افـزایش معنـی   

. ترین درصـد رطوبـت را دارا بـود          اسانس بیش  درصد
 )2014 و همکاران، Jouki (این افزایش مشابه با نتایج 

   .بود
غـذایی و فاکتورهـاي     رنگ مواد  نهپژوهش در زمی  

عنـوان بخـش مهمـی از     چنـان بـه   گذار بر آن هـم   أثیرت
 ،MacDougall(غذایی است   موادها در زمینه پژوهش

بندي یک عامـل مهـم اثرگـذار بـر           رنگ بسته ). 2002
باشد  کننده می ظاهر عمومی محصول و پذیرش مصرف

)Bourtoom و Chinnan ،2008 .( ــاخص ــا  L*ش ب
با افـزودن   *aغییر معناداري نکرد اما شاخص   افزودن ت 

 *bطور معناداري کاهش پیدا کرد و شاخص      اسانس به 
کـه    طوري داري کرد به   اسانس تغییر معنی  نیز با افزودن    

تـرین و در    اسـانس کـم  در فیلم نانوکامپوزیـت بـدون   
ا تـرین مقـدار ر     هاي حاوي اسانس بیش    نانوکامپوزیت

ــود ــشابه در پــژ  . دارا ب ، Li و Peng( وهشنتــایج م
2014( ،)Abdollahi  ،مـــشاهده )2012 و همکــاران 

توانـد بـه طبیعـت زرد رنـگ          تفاوت در رنگ می   . شد
   . شودها نسبت داده  اسانس

ها نیـز خـواص مهمـی اسـت چـون        شفافیت فیلم 
 بــر ظــاهر محــصول پوشــش داده شــده اثــر مـستقیماً 

از طرف دیگـر    ). 1996 و همکاران،    Chen(گذارد   می
ها و در نهایـت      ند بر سرعت اکسیداسیون چربی    توا می

 و همکــاران، Rao(کیفیــت محــصول اثرگــذار باشــد 
هـاي نانوکامپوزیـت بـا افـزودن         شفافیت فیلم ). 2010

  شـکل  (طور معنـاداري کـاهش یافـت        اسانس به آن به   
  درصـد 2این شفافیت در نانوکامپوزیت حاوي  ). ب 2

تـرین فـیلم    ها بود و شـفاف  تر از سایر فیلم    اسانس کم 
 و  Peng( در پژوهش . بدون اسانس بود  نانوکامپوزیت  

Li  ،2014 (          کدورت فیلم با افزودن اسـانس بـه فـیلم
طور معناداري افزایش پیدا کرد که مشابه بـا         کیتوزان به 

هاي نانوکامپوزیـت    نتایج اسکن فیلم  .  بود این پژوهش 
هـا    که این فیلم) الف2شکل  (حاوي اسانس نشان داد  

 200-800تري را در طول موج      نور بسیار کم   توانستند
 . از خود عبور دهند

 گلی مریم نشان داد که افزودن اسانس       این پژوهش 
. ثیر قرار داد أت ها را تحت    خواص ظاهري نانوکامپوزیت  

ها با افزایش مقـادیر       کدورت نانوکامپوزیت که   طوري به
هـا   اسانس افزایش یافت و از میزان عبور نور در فـیلم         

رسد   نظر می  با توجه به نتایج این مطالعه به      . ه شد کاست
 /ژالتـین  -پذیر کاراژینان   نانوکامپوزیت زیست تخریب  

هاي فراوانـی      پتانسیل گلی مریمنانورس حاوي اسانس    
   .بندي مواد غذایی دارد  کاربرد در بستهبراي

 
 منابع

غـذایی و   بنـدي مـواد   پذیر و خـوراکی در بـسته   ست تخریببیوپلیمرهاي زی. 1388 ،. زاهدي، ي  ، و . الماسی، ه  ،.قنبرزاده، ب  -1
 . )تکنیک تهران پلی( انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر: تهران. دارویی
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Abstract1 

The present study was to determine the effect of adding different amounts of essential oils on 
the physical and appearance properties of bidegradable chitosan - tragacanth - nanoclay was 
done. chitosan - tragacanth - nanoclay nanocomposite was prepared with the addition of 
essential oils at three concentrations (1, 1.5, 2%) with the helping of stirring the solvent. water 
content and appearance properties including color, opacity and light transmission film was 
studied. the result showed that adding essential oil did not cause significant change in water 
content. opacity of films increased with adding essential oil, so that the most opacity was related 
to nanocomposite including 2% essential oil. also the UV transmittance in the films with 
essential oil was increased.   
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