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 )شرح مساله(مقدمه 

محیطلی های زیسلتسمت توسعه استفاده از پلیمرهای زیستی برای کاهش نگرانیامروزه، عالقه رو به رشدی به

هلا را بلا پلیمرهلای تلوا  ن ی و مکلانیکی علعیپ پلیمرهلای زیسلتی میوجود دارد. با توجله بله الوای فی یکل

توانلد دسلتیابی بله بین پلیمرهلا می های فی یکی و یا شیمیاییبرهمکنش .پذیر مصنوعی ترکیب کردتخریبزیست

های طبیعی کاربردی بسیاری در صلنعت ملواد غلذایی ماننلد صمغ .فیلم با اوای سااتاری مناسب را تسهیل کند

ای نازک و مستقل از مواد، که عنوا  الیهکلی فیلم بهطوربه .ها و در ری پوشانی مواد دارندکنندهولسیفایرها، تثبیتام

پلذیر تخریبهلای زیسلتفیلم .شلودقادر به ایجاد قدرت مکانیکی به این سااتار مستقل و نازک هستند اطالق می

دوستانه بلا جای پلیمرهای مصنوعی شیمیایی که غیریافته و بهوسعهبندی مواد غذایی تعنوا  مواد بستهتوانند بهمی

 Labiataeه عضلو الانواد (Lallemantia royleana) بلالنگو بذر .محیط زیست هستند مورد استفاده قرار گیرند

کله ویژه در ایلرا  اسلت های کشت شده در مناطق مختلپ اروپا، نسیا، بهها و گونهگیاهی دارویی و سنتی با جنس

شلود دلیل محتوای موسیالژی باال، زمانی که با نب الیس میبالنگو به بذر کند.های مختلپ این گیاه رشد میگونه

عنوا  یک هیدروکلوئیلد جدیلد تواند در صنعت مواد غذایی بهکند که میم ه میتولید یک مایع چسبنده، کدر و بی

   .در فرموالسیو  مواد غذایی استفاده گردد

 هاترین یافتهمهم

 وجود نوردند.هفیلم، مخلوطی سازگار ب دهندهتشکیل ج  دو عنوا هب الکلوینیلپلی و بالنگو بذر صمغ 
 

 های ترکیبی را بهبود بخشید.های فی یکی و مکانیکی فیلمالکل ویژگیوینیلپلی 
 

 سودوپالستیک نشا  دادند. دهنده فیلم رفتارهای تشکیلمحلول 
 

  پذیر گردید.تخریبالکل منجر به تولید فیلم زیستوینیلبالنگو با پلی بذرمخلوط صمغ 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

 . نموواار نونب برشوی بوه (BG/PVOH)الکل به صمغ بذر بالنگو وینیلهای فیلم پلیی مختلف محلولهارئوگرام نسبت -9شکل 

 و  0PVOH/500(BG ، )39PVOH/36(BG ، )10PVOH/10(BG( (. b(، نمواار ویسکوزیته به نورخ بورش )aنرخ برش )

 )36PVOH/39(BG .  ،نمدل کاسو ..........مدل هرشل بالکلی و  مدل پاورال.   

 

 وضوعمیت ماه

اوای فی یکی، عنوا  یک فیلم و یا پوشش جهت حفظ ای در صنایع غذایی بهطور گستردهپلیمرهای زیستی به

دلیل مقاومت پلیمرهای زیستی به .گیرندغذایی مورد استفاده قرار می موادکیفیت عملگرایی و یا هر دو ویژگی 

صورت مخلوط با توانند به  یک فیلم، میعنوامکانیکی پایین و حساسیت زیاد نسبت به شرایط محیطی به

تواند به هدف ایجاد مواد ترکیب پلیمرها می .پذیر مصنوعی مورد استفاده قرار گیرندتخریبپلیمرهای زیست

با الکل وینیلد پلیپذیر ماننپلیمرهای مصنوعی تج یه .های کاربردی متنوع پیشنهاد شودپلیمری جدید برای برنامه

منظور اف ایش اوای توا  با پلیمرهای زیستی بهسمی را میاستحکام مکانیکی اوب، مقاومت شیمیایی و غیر

 یک پلیمر مصنوعی محلول در نب با اوای مکانیکی اوب و مانعی الکلوینیلپلی ها ترکیب کرد.مکانیکی ن 

 با صمغ بذر بالنگو کرد  مخلوط طالعه،م این از هدف .اوب برای گازها با توجه به سااتار متراکم اود است

 برای ترکیبی فیلم یک عنوا به صمغ بذر بالنگو فیلم مکانیکی و فی یکی اوای بهبود منظوربه الکلوینیلپلی

  غذایی بود. مواد بندیبسته در استفاده



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

 cm 0311-051 (a   )1-cm 0111-011 (b .) 1/011-1بهی   BG/PVOHههو  طیف تبدیل فوریه  اهون ق مزاهی فی   -3 شکل

 33/86 ، 51/51    86/33. 

BG/PVOH/الکل ینیلپ ی : صمغ بذر بولنگو   
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 . های فیلمپارامترهای مرنبط به مدل هرشل بالکلی برای رفتار رئولوژیکی مخلوط محلول -5جدول 

 BG/PVOH عریب قوام )پاسکال ثانیه( اندیس جریا  مجموع مربعات اطا عریب همبستگی ریشه میانگین انحراف مربع

8440/8  443/8  984/8  8/953d 0/449a 8/988  

8804/8  4443/8  884/8  8/373c 8/034b 38/30  

8937/8  4443/8  883/8  8/435b 8/340c 58/58  

8930/8  4444/8  888/8  8/373a 8/850d 30/38  

 (.>85/8P)های مختلپ فرموالسیو  است نسبت دار بیندهنده ااتالف معنی( در هر ستو  نشا a-dحروف متفاوت )

 

Hn
HOH YK 

 

 . است بالکلی شااص رفتار جریا  )عدد بدو  بعد( برای مدل هرشل Hn ،)Pa(تنش برشی  OH،  (Pa.sn)امعریب قو HK ،که در ن 

BG/PVOH الکلوینیلپلی بالنگو/ بذر: صمغ  

 
 . الکلوینیلبالنگو و پلیهای نرکیبی از صمغ بذر های فیزیکی فیلمویژگی -4جدول 

 BG/PVOH متر(میلیعخامت ) محتوای رطوبت )%( حاللیت در نب )%Pa1 -S1 -gm11-(×10  )-1( نفوذپذیری به بخار نب

7/34c 39/84d 99/44a 8/8384a 8/988  

3/30c 48/77c 98/30b 8/8874b 38/30  

4/47b 43/83b 0/8c 8/883bc 58/58  

4/34a 53/38a 0/87c 8/883c 30/38  

 (.>85/8P)های مختلپ فرموالسیو  است نسبت دار بیندهنده ااتالف معنی( در هر ستو  نشا a-dحروف متفاوت )

BG/PVOH/الکلوینیلپلی : صمغ بذر بالنگو 

 
 . های نرکیبی از صمغ بذر بالنگو و پلی وینیل الکلهای مکانیکی فیلمویژگی -1جدول 

شکل  مقاومت به تغییر

 متر()میلی

مقاومت به سوراخ شد  

 )نیوتو (

 درصد 

 طویل شد  تا پارگی

 مقاومت به کشش 

 )مگا پاسکال(
BG/PVOH 

4/8c 7/38a 93/9c 35/38a 8/988  

5/07c 4/44b 97/33b 97/54b 38/30  

98/35b 8/74bc 90/80b 94/43b 58/58  

98/37a 8/87c 58/30a 94/83b 38/30  

 (.>85/8P)های مختلپ فرموالسیو  است نسبت دار بیندهنده ااتالف معنی  نشا ( در هر ستوa-cحروف متفاوت )

BG/PVOH/الکلوینیلپلی : صمغ بذر بالنگو 
 


