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 هاترين يافتهمهم

 منانیني، فیزینوشیمیایي، خواص روي و کاپاکاراگینان سیلینون اکسی دي نانو اثراتبررسي  پژوهش این از ه ف

 پژوهش این . دراست سردآبي ماهي هاي ژالتینفیلم اکسیژن و آب بخار ب  نسبت نفوذپذیري تداد ي، جذب نمودار

  55/8، 5/8هاي )صفر، اکسی  سیلینون با غلظت( و نانودي%5/8کاپاکاراگینان ) و سردآبي ماهي ژالتین از هایيفیلم

  م ل و (سوم مرتب ) ايجمل چن  تداد ي جذب هايم ل ش . تهی  9کاستینگ روش از استفاده درص ( با 9و 

 افزایش هاي بایونانوکامپوزیت،فیلم منانیني آزمون برازش گردی . تجربي هايداده در GAB تداد ي جذب پارامتري 6

 از خواص فیزینوشیمیایي داد. نشان نانوذرات غلظت افزایش د یلب  ار کشی گي درص  کاهش و کششي استحنام

 داريمدني کاهش نانوذرات میزان افزایش با اکسیژن، و آب بخار ب  پذیرينفوذ آب، در حال یت میزان قبیل

(85/8>P) اگینانکاپاکار و سردآبي ماهي ژالتین فیلم بین ک  داد فرابنفش نشان -طیف مرئي همچنین داد. نشان را 

 نمودارهاي د.دار وجود تفاوت فرابنفش ناحی  در عبور و جذب خواص در کنترل فیلم و ذرات نانو با ترکیب ش ه

FTIR هايایزوترم بررسي با است. ن اده رخ شیمیایي واکنش و بوده فیزیني تماماً ش ه انجام تدامالت داد ک  نشان 

 جاجاب  پایین سمتب  نمودار و یافت  کاهش الی تک آب بترطو مق ار ک  ش  مشخص ترکیبي حاصل هايفیلم جذب

 هايفیلم دوستيآب میزان کاهش توانایي سیلینون، اکسی نانودي ذرات ک  است از آن حاکي این و است ش ه

 اساسي خواص بهبود توانایي سیلینون اکسی نانودي ش ه انجام هايب  بررسي توج  با طورکليب  دارن . را ژالتیني

 و غذایي مواد بن يبست  براي خوراکي پوشش عنوانب  آن از توانمي ک  است دارا را سردآبي ماهي ژالتین هايفیلم

  .نمود استفاده کشاورزي محصوالت
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 اهمیت موضوع

پلیمیري  هیاي فاف جایگزین کامل طورب  موارد از در بسیاري خوراکي هاي فاف غذایي، مواد بن يبست  در امروزه،

 غیذایي هیايفیرآورده سیح  بر ها فاف این انواع دادن ب  پوشش توانمي جمل  آن از ان .ش ه ترموپالستیک یا سنتزي

شینالت،   بنیي، هیايفیرآورده برخیي گوشیتي، هايبرخي فرآورده تازه، هايسبزي و هامیوه قنادي، هاينظیر فرآورده

 و نظایر انجمادي هش  خشک و ش ه خشک هايفرآورده هاي منجم ،فرآورده ماهي، و طیور اي،صبحان  غالت الت،تنق

 بخیش،سیالمت هیايجنبی  نظیر از نقحی  گوناگون مزایاي از را هاآن غذایي، محصوالت پوشي فافداشت.  اشاره هااین

 سازي کیارایيبهین  و موجود نقایص رفع براي تالش نیز و مزایا این سازد. برخورداري ازبرخوردار مي اقتصادي و حسي

 بیا پپتیی يپل یک ژالتین باشن . انجام حال در عرص  این در هاي فراوانپژوهش ک  است ش ه سبب خوراکي هاي فاف

غیذایي  ژالتین در صنایع .شودمي مشتق هاتان ون و پوست، استخوان پیون ي، هايتباف کالژن از ک  باال مو نو ي وزن

در صینایع داروییي بیراي تهیی  و  هیاها، شیرینيها، بستنيتلف خوراکي از جمل  ساالدها، ژ  براي ساخت ترکیبات مخ

ر ایین زمینی  . با توج  ب  کمبیود تحقییق در ایین زمینی  نویسین گان مجیاب شی ن  دها کاربرد داردها و قرصکپسول

   دهن .تحیقیقاتي را انجام 

 

 مقدمه )شرح مساله(

هاي خوراکي با کاربرد غذایي گسترش بسیار یافت  است )کورتسیا و همناران، سال گذشت  استفاده از فیلم 58طي 

پذیري آسیب ي ک حا در عین کنن ،غذاهایي مان گارتر و با کیفیت باالتر را تقاضا مي کنن گانمصرف(. 9110

هاي خوراکي و قابل ازیافت افزایش یاب . این گون  تقاضاها باعث افزایش عالق  ب  فیلمبن ي کمتر باش  و قابلیت ببست 

شود. این برده مي کارغذایي و توسد  کیفیت ب  عمر موادان  ک  براي گسترش تجزی  ب   حاظ زیستي با موادي ش ه

 هواژ با ارتباط در. قابل تج ی  هستن غیرنتزي مرسوم بن ي پلیمر سها داراي توانایي کاهش میزان مواد بست گون  فیلم

 ش ه داده الی  پوشش قحر بیانگر ک  واژگاني نخست :داریم سروکار هااز واژه دست  دو با آن مفهوم خوراکي و  فاف

 نخست، پوشش  فاف  نوع دهن ه. اصحالحاتپوشش ترکیبات ش ن چگونگي تجزی  با مرتبط واژگان دوم و هستن 

 شون . ترکیبمي شامل کافت را -غیرزیست و کافت -زیست غیرخوراکي و و دوم، خوراکي نوع اصحالحات وپوست   و

  ده .مي دستب  را غذایي مواد دادن پوشش در ممنن حاالت انواع ش ه، واژگان یاد دست  دو دوي ب  دو
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 (ها، جداول و ساير مستنداتمشتمل بر شکلاطالعات تکمیلی )

 نفوذپذیری نسبت به بخار آب

 گیريان ازه براي مقیاسي ک  دارد، غذایي مواد مان گاري عمر روي بر زیادي اثر فیلم( WVP) آب بخار ب  نفوذپذیري

 ک  است مهم ویژگي یک ،فیلم براي محصول از آب مو نول دادن دست از کنترل توانایي است. مواد طریق از رطوبت انتقال

بای   ،بن ي مواد غذایي م  نظر باش (. در جایي ک  ه ف بست 0898است ) ي و همناران،  مؤثر نهایي محصول کیفیت بر

 خاصیت (.0890بن ي را ب  ح اقل برسانیم )هان چینگ ون و همناران، انتقال رطوبت بین مواد غذایي و محیط خارج بست 

 نحوه و فرآین  ها،آن دهن هتشنیل ترکیبات بودن هی روفوب یا هی روفیل خاصیت با مستقیمي رتباطا پلیمرها، پذیرينفوذ

 نتایج .دارد پلیمر ساختار نهایت در و انحنا پلیمر خوردگي،ترک و منافذ وجود پلیمر، ب  هاافزودني مق ار و نوع پلیمر، تو ی 

 اکسی  سیلینون ب  فیلم ژالتین/بد  از اضاف  کردن نانو دي است. هش  ارائ  (9) شنل نمودار درWVP  آزمایشات از حاصل

اکسی  نانو ديتوان ب  مقاومت بیشتر این حا ت را مي .ها کاهش پی ا کردآب این فیلم بخار ب  پذیريکاپاکاراگینان نفوذ

ب  ماترینس یک مسیر غیرمستقیم در مقایس  با ماترینس بایوکامپوزیت نسبت داد. بنابراین تلفیقي از نانوذرات  سیلینون

اکسی  نانو ديت  ش ه با هاي ترکیبي آمیخکاهش نفوذ در فیلم کن . اینهاي آب را ایجاد ميبراي عبور از میان مو نول

  ( مسیرهاي پیچشي و غیرمستقیم توضی  داد.9135توان بر اساس م ل نیلسن )را مي سیلینون

 
 . اکسید سیلیکوننانو دیکاپاکاراگینان با درصدهای متفاوت  ب فیلم ژالتین/نمودار نفوذپذیری به بخار آ -9 شکل


