
                                                                                                                             

 

 اکسید تیتانیومهای زیستی حاوی نانو ذرات دیهای ضدمیکروبی و فتوکاتالیستی فیلمویژگیمروری بر 

 3عبدالهی  مهدی ،2، افشین عادلی2 اجاق مهدی سید ،1 * اکبر وجدان

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1                   

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناستادیار دانشگاه  -2                                                             

 دانشجوی دکتری دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی نور -3                          

)Akbarv69@yahoo.com( 

 

 چکیده              

یکی از راهکارهای مؤثر حفاظت مواد غذایی در برابر تغییرات نامطلوب شتتتیییایی و میکروبی استتتت  مواد  یبندبستتتت 

عنوان یک محافظ فیزیکی محصتتوب بوده و با ایجاد شتترایز فیزیکوشتتیییایی مناستته منجر ب  افزای  مدت بندی ب بستتت 

سانهای آبزیان بخ  مهی  امروزه فراوردهشودیماندگاری مواد غذایی م سبد غذایی ان شکیل می از  سیدن  دهندیها را ت و ر

صرف ست م ست محصوب باکیفیت و ایین ب  د ست  ب سی ه سا سئل  مهم و ا شانکننده یک م شیند ن دهنده بندی فعاب و هو

 بندیشتتده دارد  بستتت بندیآوری در حاب ظهور استتت ک  تیثیرات زیادی بر کیفیت، ایینی و ستتغمت غذاهای بستتت فن

ها امپوزیتها یا کب  فیلم یتانیومبندی فعاب استتت ک  با افزودن نانو ارات فلزی ازجیل  تروبی یک شتتکلی از بستتت ضتتدمیک

ها در مواد ها برای کاه ، مهار یا ب  عقه انداطتن رشتتد میکروارگانیستتمشتتود ب  هیین طاطر یکی از بهترین راهایجاد می

کی بندی غذایی ضد میکروبی باشد  مهار رشد و تکثیر میکروبی ییستم بست میکن است استفاده از س شدهیبندغذایی بست 

ست ترین راهاز پراهییت صوالت ب ست  در ها برای طوالنی کردن مدت ماندگاری مح شیغتی ا صوالت  بندی ازجیل  در مح

ستی نانو ت شده با در نظر گرفتن طواص فتوکاتالی سعی  سیددی یتانیوماین تحقیق  صی اک  UVت در اثر جذب نور )این طا

ستفاده از نتایج ب ایجاد می ساد دستشود( و با ا آمده از مطالعات توسز محققین، کارایی این نانواره در ب  تعویق انداطتن ف

 های مختلف بررسی گردد ها و کامپوزیتشده در فیلمبندیها در محصوالت شیغتی بست ناشی از میکروارگانیسم

 ، فتوکاتالیستییکروبی، ضدمیتانیومت اکسیدی، نانو دیبندبست  کلیات کلیدی: فیلم،
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 مقدم 

شباع، پروتئین، فسفولیپید و مواد معدنی ماهی و محصوالت دریایی حاوی مقادیر زیادی سیدهای چرب غیرا باشند ک  می ا

ست )احید و هیکاران،  ازلحاظ ارزش غذایی سانی از اغله  ( 2112حائز اهییت ا ستفاده ان ست ک  ا شده ا سبه  این امر 

سایر گون  ستفاده از ماهی و  سع  یابد  ا شیغتی تو صادی یتهایی بااهیهای دریایی برای تولید فرآوردهمنابع  زیاد در  اقت

ست ) سیاری از کشورها رواج یافت  ا غذاهای  ک ییازآنجا .(2112و هیکاران،  Aubourg؛ 2112و هیکاران،  Losadaب

ست، ب  ساد این محصوالت یک چال  مهم ا چربی ماهیان ک  ب   یژهودریایی عیر ماندگاری کوتاهی دارند جلوگیری از ف

در مقابل فسادهای ناشی از اکسیداسیون بسیار  (PUFAاز اسیدهای چرب چند غیراشباع ) یتوجهدلیل داشتن مقدار قابل

سیدی و هیکاران،  اس هستندحس ساد بوده و با قرار گرفتن در  ( 2112)وی سریع الف ب  هیین دلیل ماهی ازجیل  غذاهای 

ساد در آن افزای  می شیییایی و میکروبی مولد ف ساد کرده و پارامترهای مختلف  شروع ب  ف سه  یابد شرایز دمایی نامنا

(Rhebin  ،2112و هیکاران). های ویژه عامل فساد است ک  ازه، ب  دلیل فعالیت و رشد ارگانیزمبخشی از فساد ماهیان ت

 Gramشود )ها میشدن آن مصرفیرقابلغ یتهایی منجر ب  نامطلوب شدن طعم و بوی ماهیان و درنهابا تولید متابولیت

نامطلوب، تغییر رن ،  ک  (Huss ،1221و  Gram؛ Dalgaard ،2112و  بافت، این امر ستتتبه ایجاد بو، طعم  تغییر 

؛ 2112و هیکاران،  Mielnikشود )افزای  آب چک، کاه  ارزش غذایی و تولید ترکیباتی ک  احتیاالً سیی هستند، می

Serdaroglu  وYildiz-Turp ،2112 ؛Kose  ،2112و هیکاران). 

( و 2112ان )و هیکار Mielnik ؛Lin(2112)و  Linعنوان یکی از دالیل اصتتلی کاه  کیفیت اکستتیداستتیون چربی ب 

ست )ها در مورد گوشت، ماهی و فرآوردهترین نگرانییکی از بزرگ ، Felekogluو  Serdarogluهای دریایی منجید ا

شداز طرفی  ( Yildiz-Turp ،2112و  Serdaroglu؛ 2112و هیکاران،  Yu؛ 2112 صلی دالیل از یکی میکروبی ر  ا

ساد شت ف شتی هایفراورده و گو ست گو  بروز باعث ،یج درنت و کندمی ایجاد هافراورده این در نامطلوبی تغییرات ک  ا

سیومیت صادی می ینسنگ هایطسارت ایجاد ینچنهم و کنندگانمصرف یروممرگ و غذایی هایم شود )احیدآباد و اقت

مل میکروبی می ( 1321هیکاران،  غذایی و افزایآلودگی در اثر عوا ندگاری مواد  ما مدت  کاه   عث  با ند    ططر توا

شود )آلودگی شد 2112و هیکاران،  Devlieghereهای مختلف منتقل  از غذا و بییاری جدی  ست ک  ر (  الزم ب  اکر ا

(  ب  هیین دلیل یافتن 2111دلیل عیده فستتتاد مواد غذایی استتتت )اجاق و هیکاران،  ییمیکروبی بروی ستتتطو مواد غذا

های ها هیچنان یکی از دغدغ اکستتیداستتیون چربی این فراوردههای کارآمدتر جهت جلوگیری از فستتاد میکروبی و روش

 ها استفاده کردن از مواد (  یکی از این روش2111؛ تاج کرییی و هیکاران، 2112اصلی صنعت غذا است )کاوو هیکاران، 
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ست  شد  بندی میب ست با سه بندی ب مواد ب شیییایی منا شرایز فیزیکو صوب بوده و با ایجاد  عنوان یک محافظ فیزیکی مح

بر پای   بندی ک ناشی از تولید مواد بست  محیطییستآلودگی زگردند  ولی می یینجر ب  افزای  زمان ماندگاری مواد غذام

Tharanathan (2113 )ها مشتقات نفت طام هستند ب  دلیل مشکغت متنوعی از قبیل دفن کردن، سوزاندن و بازیافت آن

ست  سنتزی در ب شده تا محققان ب  فکر تولید روک و ططراتی ک  این مواد  صوالت غذایی دارد باعث  ایی بر هبندی مح

و  Ghanbarzadeh؛ 2112و هیکاران،  Sorrentinoبندی محصتتتوالت غذایی باشتتتند )پای  مواد طبیعی برای بستتتت 

Almasi ،2111 ) 

ستفاده از فیلم ضر، ا ش ها و در حاب حا ویژه در غذاهای تازه باقابلیت منظور افزای  عیرماندگاری، ب های طوراکی ب پو

استتتت  ت یافی ستتترعت افزافستتتادپذیری باال، از طریق جلوگیری یا ب  تیطیر انداطتن فستتتاد میکروبی یا اکستتتیداتیو ب 

(Taghizade Andevari و Rezaei، 2111 ست ستهای تهی بندی(  ب سدی در برابر ی میشده از پلییرهای زی توانند 

 ها مانند ترکیباتای از افزودنیای مناستته برای افزودن طیف گستتتردهرطوبت، بخارآب، گازها، مواد محلوب و نیز وستتیل 

یرهای ها نسبت ب  پلیها و سایر ترکیبات غذایی باشند  مزیت اصلی آن، رن هایکروبها، ضد ماکسیدانضد قارچی، آنتی

های نامبرده در مورد ها و نگرانی(  چال 2112و هیکاران،  Rhimهاستتتت )پذیر بودن آنتخریهزیستتتتمصتتتنوعی، 

توانند در طبیعت تجزی  شتتوند؛ بنابراین، توستتع  مواد راحتی میهای زیستتتی مهم نیستتتند، زیرا این پلییرها ب پوشتت 

پذیر با طواص تخریهوی مواد زیستتتتپذیر یک نیاز اصتتتلی برای جوامع مختلف استتتت و تحقیقات رتخریهزیستتتت

؛ 2111و هیکاران،  Gonzalez-Gutierrezتوجهی برای متخصتتتصتتتین غذا استتتت )شتتتده موضتتتوع جالهکنترب

Ghasemlou  ،کاران هههب تناک هههبهها مرههبن هنبر  ههب تههب ن ههد ا ههبا یر ن ههههههههب ازجملههب ترین ر نا (  2111و هی

ب ب ت بک غذا ی ضب م کنوتی تکر است اسیفبب  از س سیم تسیب ب  ممت بکهب بن مواب غذا ی تسیبم کنوانگب  سم

(Appendini  وHotchkiss 2002ا )ضدمیکروبی را می ستم  سی ضاف  کردن نانو ارات فلزی ازجیل  و این  تواند با ا

ی )از دهای کامپوزیتی حاصل کرد  اکسیدهای فلزی اغله برای بهبود طواص عیلکرها و پوش ب  فیلم یتانیومت اکسیدید

ضد میکروبی و عبور نور قبیل فعالیت ستفاده قرار میها یا پوش ( فیلمUVهای   Chaurasiaگیرد )های طوراکی موردا

عنوان یک اکسید فلزی ب  یتانیومت اکسیدی(  د2112و هیکاران،  Zhou؛ 2112و هیکاران،  Pagella؛ 2111و هیکاران، 

ب بی غذااثر،  ن  طوراکی در مواد  با دز مطیئن صتتتورت ر طابق  کاران ) Ferinیی و مواد آرایشتتتی م (؛ 2112و هی

Oberdorster ( ؛ 1222و هیکاران)Schulz ( ،و برای جلوگیری از عبور نور 2112و هیکاران )UV  و ایجاد ظاهری

غوه (  ع2112و هیکاران،  Tao؛ 2112و هیکاران،  Song؛ 2112و هیکاران،  Fengگیرد )ستتفید مورداستتتفاده قرار می

فتوکاتالیستتتی آن  هایهایی بر پای  بیوپلییری شتتود ک  درنتیج  فعالیتتواند باعث ایجاد فیلممی یتانیومت اکستتیدیبر این د

 ، حابین(  باا1222و هیکاران،  Rajh؛ 2112و هیکاران،  Zhouشود ) UV باعث محافظت مواد غذایی در حضور نور
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سیدیارات د ساطب  یتانیومت اک سطو فیلم  سانی در  و  Zhou) گذاردشوند و بر طواص فیلم تیثیر میشده متراکم میت آ

نانو کامپوز2112هیکاران،  نایی رادارند ک  با توج  ب  قابلیت آن هاییت(   ها در کاه  افت رطوبت زیستتتتی این توا

 محصوب، کاه  اکسیداسیون و تغییر رن ، بهبود ظاهر محصوب، کیفیت محصوالت گوشتی، مرغ و ماهی تازه، فریز شده

ها رین مطالعات و نتایج آنمرور آط(  بنابراین در ادام  ب 2112و هیکاران،  Akbariآوری شتتده را بهبود بخشتتد )و عیل

 .شودتیتانیوم پرداطت  می دیاکسیشده با نانو ارات دزیستی تقویت یهاتیپیرامون نانو کامپوز
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 تیتانیوم دیاکسیدی زیستی حاوی تینانو کامپوزی هالمیف

ن شتتده استتت  ازجیل  ایها انجامها و فیلماکستتید تیتانیوم ب  کامپوزیتمطالعات متعددی پیرامون اثر افزوده نانو ارات دی

ست  نتایج این  LDPEتوان ب  فیلم ها میفیلم سی قرارگرفت  ا ستی آن موردبرر ضد میکروبی فتوکاتالی شاره کرد ک  اثر  ا

شان می ضاف  کردتحقیقات ن سید تیتانیوم ب  فیلم ن نانو دیدهد ک  با ا ضور نور  LDPEاک   یهاتعداد باکتری UVدر ح

(Pseudomonas aeruginosa  وRhodotorula mucilaginosa نستتتبت ب  فیلم )LDPE-TIO2  بدون اعیاب

ست ) یداکردهگیری پکاه  چشم UVبدون نانواره در حضور  LDPEو  UVنور  ( ک  2113و هیکاران،  Bodaghiا

نانومتر توستتز این نانواره استتت ک  درنتیج  آن رادیکاب هیدروکستتیل  221موج باالتر از با طوب UV جذب نور ندلیل آ

(OH و گون )( های اکستتتیژن غیرفعابROSتول )شتتتود و باعث غیرفعاب شتتتدن و در فضتتتای فیلم پخ  می یدشتتتده

سم سز ها میمیکروارگانی صورت گرفت  تو و هیکاران  Fujishima(؛ 2112ران، )و هیکا Duffyشود ک  با تحقیقات 

هیچنین تحقیقات صتتورت گرفت   ( هیخوانی دارد 2111) Hayataو  Maneerat(؛ 2113و هیکاران ) Kim(؛ 1222)

شان می1292و هیکاران ) Matsunagaتوسز  سید ب دهد ک  نانواره تیتانیوم دی( ن باعث از  UVمحض دریافت نور اک

 اهسههه ب ی یب  وم اسهههت  هههوب هب ا ر نما یبهی از  ب ههه ت ایوهبیبن سهههیی  ب و بکمی Escherichia coliبین رفتن 

سید تیتانیوم )هیچنین افزودن مقادیر مختلف نانو دی صد( ب  فیلم پروتئین آب 2و  1، 1.2، 1.22، 1.1اک شان داد در پنیر ن

ک  با اضتتتاف  طوریکند ب لم کاه  پیدا میاز فی UVک  با افزای  میزان نانواره در فیلم، عبور نور فلوئور ستتتنت و نور 

شود  از توسز این فیلم دفع می UVدرصد از نور  21درصد از نور مرئی و بی  از  21درصد از نانواره، بی  از  2کردن 

و هیکاران،  Liپنیر، در مقاومت کشتتشتتی فیلم کاه  دیده شتتد )طرفی با افزای  مقدار نانو در فیلم حاوی پروتئین آب

2111). 

درصد ب  این  2و  3، 1ک  با درصدهای  kefiran-whey proteinاکسید تیتانیوم ب  فیلم مطالعات افزودن نانو ارات دی

شفافیت نانو کامپوز شتر این نانو ب  فیلم طواص رنگی تغییر کرده و  شان داد ک  با افزودن مقدار بی شد ن ضاف    تیفیلم ا

  (2112و هیکاران،  Zolfi) یابدافزای  می
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 2حاوی  TiO2/WPIو فیلم کامپوزیتی  TiO2 (b)درصد  1.1حاوی  TiO2/WPIو فیلم کامپوزیتی  (a)طالص  WPIاز فیلم  ییها  عکس1 یرتصو

  TiO2 (c)درصد 

 

نشان داد ک  با افزای  مقدار افزوده این نانو  kefiran-WPI یلمتیتانیوم ب  ف اکسیدیهیچنین مطالعات اثر افزوده نانو د

یوم در فیلم اکسید تیتاننانو دی یر یزدهنده نق  پغستی ساکند ک  این نشانتحکام کششی افزای  پیدا میب  فیلم، اس

kefiran-WPI ( استZolfi  ،2112و هیکاران ) 

 

 

 گیرییجهنت

عث بهبود ها بایتکامپوزها و یلمفاکستتید تیتانیوم در یدنشتتان داد ک  ب  کار بردن نانواره فلزی  شتتدهانجامنتایج مطالعات 

شده گردید ک  این امر ب  یبندبست و کاه  بار میکروبی در مواد غذایی  UVعبور نور  ازجیل های کاربردی فیلم یژگیو

ها یلمف ب  نانوارهباشد  با اضاف  کردن این یم UVاکسید تیتانیوم و ب  دلیل حضور نور یددلیل طاصیت فتوکاتالیستی نانو 

یری داشت از طرفی با افزای  مقدار افزوده گچشمو گازها کاه   بخارآبها در برابر یلمفیری این نفواپذها، یتکامپوزو 

ی ر یزاسشود طاصیت پغستی یمها یلمفها عغوه بر اینک  این ترکیه باعث افزای  شفافیت یتکامپوزها و یلمف نانو در

انو های حاوی نیتکامپوزها و یلمفها سبه شده تا یژگیوها شد  این یلمفو باعث افزای  مقاومت کششی  نیز ب  فیلم داد

داشت   یژه آبزیان ب  دلیل درصد فساد باالیی ک  دارند،وب ی محصوالت غذایی بندبست اکسید تیتانیوم کارایی باالیی در ید

 باشند 
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