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  یستال سلولز، اسانس دارچین، نانولیپوزومنانو کرپروتئین میوفیبریل، فیلم خوراکی،  کلیدي: هاياژهو

 93-323-01  شماره شناسهطرح تحقیقاتی با  منبع يافته:

 

 عاشوری، محسن کاظمی مهدی اجاق، پرستو پوربهاره شعبانپور، سید نويسنده)گان(:

بر کیفیت و ماندگاری فیله دارچین اسانس  هایولز و لیپوزومپروتئینی حاوی نانو سل و پوشش فیلم یرتأث عنوان:

   ( طی نگهداری در یخچالOncorhynchus mykiss) کمانینآالی رنگماهی قزل

 33-323-01 شماره:

 3/02/0331   تاريخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 هاترين يافتهمهم

 بخار کنندگیسد و مکانیکی خواص در را بهبود میزان بیشترین NCC 6% محتوی هاییتنانو کامپوز زیست نتایج طبق -

 میوفیبریل پروتئین و سلولز نانو ذرات بین گرفته صورت مولکولیینب هایبرهمکنش. دادند نشان شاهد فیلم به نسبت آب

 دمای باالترین NCC 6% محتوی هاییلمف که داد نشان TGA آزمون از حاصل نتایج. شد یدتائ FTIR آزمون توسط

 .داشتند هایلمف سایر با مقایسه در را وزن کاهش میزان کمترین و تخریب

 یهاآزمون. داد کاهش را هایلمف حرارتی و مکانیکی پایداری پلیمر زیست ماتریکس در ساسان و هالیپوزوم افزودن -

 .ابدیمی افزایش یپوشانیزر از پس دارچین اسانس باکتریایی ضد فعالیت که دادند نشان میکروبی

ماهی  فیله ندگاریما زمان قادرند فعال یهاپوشش که دادند نشان حسی و شیمیایی میکروبی، یهاآزمون از حاصل نتایج -

 شده ریزپوشانی اسانس محتوی هاییتنانو کامپوز در میکروب ضد اثر پایداری در افزایش این بر عالوه. دهند افزایش را

 .شد دیده خالص اسانس دارای تیمارهای با مقایسه در
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 مه )شرح مساله(مقد

 یهاپوششتولید فیلم و  منظوربهی را اهی توجه زیادمیوفیبریل م هایینپروتئ ،زیست پلیمرهای مختلف در بین

است. مناسب  اییهتغذکیفیت  جمله از هاآنمزایای مختلف  یلدلبه اساساً که این اندکردهبه خود جلب  خوراکی

توانایی  هاینپروتئتولید کنند. این  با شفافیت و استحکام مناسب هایییلمفمیوفیبریل ماهی قادرند  هایینپروتئ

، خواص مکانیکی و حالینباا. باشندیم دارا فیلم یریگشکلطی مرحله خشک شدن و  را اییوستهپماتریس تشکیل 

ت شده عدر صن هاآنحدودیت کاربرد سنتزی سبب م هاییکپالستضعیف زیست پلیمرها در قیاس با  یسدکنندگ

قرار  مورداستفاده قبیل پلیمرها در تولید این کنندهیتتقو عنوانبهپرکنندگی  یتقابل با نانو ذرات. بنابراین است

 جمله ازکه  باشندیمخواص عالی  کنندهارائهباال  بلورینگیان سلولز با میز هاییستالنانو کر. در این رابطه گیرندیم

برای  کنندگانمصرف از طرف . همچنین افزایش درخواستاشاره کرد هاآنبه پایداری مکانیکی مناسب  توانیمآن 

 یهااسانسمحتوی  یخوراک هاییلمف یریکارگبهسبب افزایش تولید و  ،یفیتباکو  ذایی تازهعرضه محصوالت غ

 مؤثرالت گوشتی از قبیل ماهی حصومافزایش زمان ماندگاری در  تواندیم هایلمفاین  یریکارگبهگیاهی شده است. 

ی و میکروبافزودنی دارای خواص ضدیک  عنوانبه یخوببهین گیاهی متنوع، اسانس دارچ یهااسانس. در میان باشد

پروسه خشک  طی هاآن تبخیرگیاهی،  یهااسانسطبیعت فرار  یلبه دل حالینباااست.  شدهشناخته یدانیضد اکس

 هاییلمفدر  هاآنبه کاهش کارایی و اثربخشی  تواندیمکه فیلم محتمل است  یریگشکلو  سازیلمفشدن محلول 

را  هااسانسمناسبی برای این مشکل باشد و  کارایی  حلراه تواندیم هااسانس یپوشانیزرنهایی منجر شود.  تولیدی

 یزرافزایش دهد.  شدهکنترلاعمال رهایش  همچنین و فیلم نگهداریفرآیند تولید و  طی هاآنمحافظت از  یلهوسبه

نیاز دارد. از طرفی  قبیل لستینآمفیفیلیک از  اتیترکیبی به استفاده بترکیبات هیدروفوب در یک محیط آ یپوشان

به  یزگرآبمتعدد از قبیل افزودن ترکیبات  یکارهاراه یلهوسبه توانیمپروتئینی را  هاییلمف یدوستآبخاصیت 

مختلف )فیزیکی، مکانیکی،  هاییژگیوتحقیق تولید و بررسی  هدف از این ،فرموالسیون فیلم کاهش داد. بنابراین

نانوکریستال سلولز  -میوفیبریل پروتئین یتنانو کامپوز هاییلمفزساختار و ضدمیکروبی( ، رییسد کنندگحرارتی، 

محتوی اسانس دارچین  هاییتنانوکامپوزاثر زیست  ،نس دارچین بود. در مرحله بعداسا یپوزومنانولمحتوی 

 06در مدت  کمانینگرن یآالقزلماهی  هاییلهفسی لص بر کیفیت میکروبی، شیمیایی و حنانولیپوزوم شده و خا

 روز ارزیابی شد.
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 هاییستالنانو کر مختلف سطوح حضور در ماهی یوفیبریلم پروتئین ماتریس از متشکل هایتنانو کامپوز زیست

 نتایج شدند. طبق تولید یریگقالب روش از استفاده با کنندهیتتقو عنوانبه (وزنی/وزنی NCC%( )6، 4، 2) سلولز

 بخارآب کنندگیسد و مکانیکی خواص در را بهبود میزان بیشترین NCC 6% محتوی هاییتنانو کامپوز زیست

 الترینبا NCC 6% محتوی هاییلمف که داد نشان TGA آزمون از حاصل نتایج. دادند نشان شاهد فیلم به نسبت

 در اسانس و هایپوزومل افزودن .داشتند هایلمف سایر با مقایسه در را وزن کاهش میزان کمترین و تخریب دمای

 فعالیت که دادند نشان میکروبی هایآزمون. داد کاهش را هایلمف حرارتی و مکانیکی پایداری پلیمر زیست ماتریس

 و خالص اسانس 2% محتوی هاییلمف یطورکلبه .ابدیمی بودبه یپوشانیزر از پس دارچین اسانس باکتریایی ضد

 صورتبه هاآن شدند و اثر برگزیده بهینه تیمار عنوانبه میکروب ضد خواص بر بیشتر یدتأک با شده نانولیپوزوم

 در نگهداری روز 06 مدت طی کمانینرنگ یآالقزل ماهی فیله ماندگاری زمان افزایش و کیفیت حفظ بر پوشش

 قادرند فعال یهاپوشش که دادند نشان حسی و شیمیایی میکروبی، یهاآزمون از حاصل نتایج. شد بررسی الیخچ

 .دهند افزایش را فیله ماندگاری زمان

 اهمیت موضوع

 تولیدی از نفت، توجه محققان،  ناپذیرتجزیه هایبندیبستهاز زیاد پیرامون استفاده جهانی  هاینگرانی

از زیست پلیمرهای  شدهساختهجایگزین  و برای یافتن ترکیباتجوتالش و جسترا به  هادولتصاحبان صنایع و 

تولیدی از  پذیرتخریبزیستخوراکی/ هایفیلم که است شدهشناخته خوبیبهرده است. امروزه طبیعی معطوف ک

، بعد از پذیرتخریبزیستزیست پلیمرها قادرند حداقل به شکل جزئی جایگزین پلیمرهای سنتزی شوند. پلیمرهای 

رکیبات سمی و مضر برای و بدون اینکه سبب تولید ت شدهتجزیه هامیکروارگانیسم وسیلهبه عمر مفیدشان

برای عرضه  کنندگانمصرف. همچنین افزایش درخواست گردندبرمیشوند به اکوسیستم طبیعی  زیستمحیط

 یهااسانس حاوی یخوراک هاییلمف یریکارگبهو تولید  توجه به سبب افزایش ،یفیتباکو  محصوالت غذایی تازه

، منجمد و فرآوری هبهبود ماندگاری غذاهای گوشتی تاز یفیت وبه حفظ ک توانندیم هایلمفگیاهی شده است. این 

حامل  عنوانبه واقع درو فعالیت میکروبی کمک کنند و  اکسیداسیون چربی، تخریب رنگ،ممانعت از  یلهوسبهشده 

مختلف فساد از قبیل  هاییسممکان است که شدهگزارش. کنندیمعمل  یکروبضد مو  یدانضداکس هاییافزودن

و ماندگاری  در کاهش کیفیتشدن آنزیمی  یاقهوهداخلی، اکسیداسیون چربی و  هاییمآنزمیکروبی، فعالیت رشد 

خوراکی متشکل از موادی  هاییلمف یریکارگبه. ماهی و دیگر غذاهای دریایی طی مرحله نگهداری دخالت دارند

کردن زمان ماندگاری ماهی و  تریطوالنمفید در  تواندیمگیاهی  یهااسانس حاوی هایدراتکربوهیا  هاینپروتئنظیر 

 . باشد مؤثر محصوالت گوشتی
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

 . دارچین اسانس محتوی هایوزومیپنانول زتای پتانسیل و ذرات اندازه توزیع با مرتبط نمودارهای -0 شکل

 
 . سلولز یستالنانو کر مختلف درصدهای محتوی پروتئین یتنانو کامپوز هاییلمبخارآب فی کنندگسدمکانیکی و  خواص -0 جدول

 (%کشسانی فیلم ) (MPa) مقاومت کششی فیلم g/ms Pa) 10-(10 نفوذپذیری به بخارآب نوع فیلم

 1/16a 6/11±1/22c 93/82±3/13a±3/40 شاهد

 1/12b 6/24±1/19b 91/49±2/93ab±2/98 2سلولز% -پ

 1/01c 3/09±1/19b 26/24±3/02b±2/33 4سلولز% -پ

 1/19d 2/94±1/33a 23/63±2/82b±2/22 6سلولز% -پ

 .است P<18/1 سطح در تیمارها بین داریمعن اختالفدهنده نشان ستون هر در,..(  a ،b ،c) متفاوت حروف

 .اندشدهیانب معیار انحراف ±( تکرار 3 حداقل) میانگینصورت به هاداده

 پروتئین: پ

 
 نانولیپوزوم دارچین اسانس محتوی سلولز نانو کریستال -پروتئین نانو کامپوزیت هایفیلمبخارآب ی کنندگسدمکانیکی و  خواص -2 جدول

 . خالص و شده

 (%کشسانی فیلم ) (MPaت کششی فیلم )مقاوم g/ms Pa) 10-(10نفوذپذیری به بخارآب  نوع فیلم

 1/19d 2/94±1/33a 23/63±2/82b±2/22 6سلولز%-پ

 1/16c 6/42±1/42b 98/92±3/38a±3/33 8/0دارچین%-6سلولز%-پ

 1/14b 6/83±1/43b 92/42±4/99ab±3/81 2دارچین%-6سلولز%-پ

 1/12bc 8/82±1/03c 98/48±3/11a±3/41 8/0دارچین%لیپوزوم -6سلولز%-پ

 1/10a 8/30±1/20c 94/82±8/23ab±3/69 2لیپوزوم دارچین%-6سلولز%-پ

 .است P<18/1 سطح در تیمارها بین داریمعن اختالفدهنده نشان ستون هر در,..(  a ،b ،c) متفاوت حروف

 .اندشدهیانب معیار انحراف ±( تکرار 3 حداقل) میانگینصورت به هاداده

 پروتئین: پ
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلمشتمل باطالعات تکمیلی )

 

 
 

 /وزنی) سلولز نانو کریستال -پروتئین هاینانو کامپوزیت و پروتئین فیلم ،(a) سلولز هاینانو کریستال پرتوایکس پراش نمودار -2 شکل

 و شده نانولیپوزوم 1/0 و 2% دارچین سانسا حاوی 6% سلولز نانو کریستال -پروتئین نانو کامپوزیت هایفیلم همچنین و( b) 2، 4و 6( %وزنی

  (.c) خالص
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 

 

 

 همچنین و( a) 2 ،4 ،6% سلولز نانو کریستال-پروتئین هاینانو کامپوزیت و پروتئین فیلم TGA آزمون با مرتبط نمودارهای -3 شکل

  (.b) خالص و شده نانولیپوزوم 1/0 و 2% دارچین اسانس حاوی 6% سلولز نانو کریستال -تئینپرو نانو کامپوزیت هایفیلم
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

 
 

ی مختلف طی هاکمان تیمار شده با فیلمآالی رنگینهای ماهی قزل( فیلهPTC( و سرمادوست )TVCتغییرات بار باکتریایی کل ) -4 شکل

شده با فیلم نانو کامپوزیت های پوشش داده: نمونهPro NCC-6%های فاقد پوشش؛ : نمونهBlank(؛ C2±4°مدت نگهداری در یخچال )

نانو کریستال سلولز  -شده با فیلم نانو کامپوزیت پروتئینهای پوشش داده: نمونهCina EO 2%نانو کریستال سلولز؛  -پروتئین میوفیبریل

 2نانو کریستال سلولز محتوی % -شده با فیلم نانو کامپوزیت پروتئینهای پوشش داده: نمونهLip Cina EO 2%اسانس دارچین؛  2ی %محتو

  شده است. انحراف معیار گزارش ±تکرار(  3صورت میانگین )حداقل ها بهاسانس دارچین نانولیپوزوم شده. داده
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 جداول و ساير مستندات(ها، ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

های مختلف طی کمان تیمار شده با فیلمآالی رنگینهای ماهی قزل( فیلهTVB-Nتغییرات میزان بازهای نیتروژنی فرار کل ) روند -1 شکل

امپوزیت شده با فیلم نانو کهای پوشش داده: نمونهPro NCC-6%های فاقد پوشش؛ : نمونهBlank(؛ C2±4°مدت نگهداری در یخچال )

نانو کریستال سلولز  -شده با فیلم نانو کامپوزیت پروتئینهای پوشش داده: نمونهCina EO 2%نانو کریستال سلولز ؛  -پروتئین میوفیبریل

 2نانو کریستال سلولز محتوی %-شده با فیلم نانو کامپوزیت پروتئینهای پوشش داده: نمونهLip Cina EO 2%اسانس دارچین؛  2محتوی %

  شده است. انحراف معیار گزارش ±تکرار(  3صورت میانگین )حداقل ها بهسانس دارچین نانولیپوزوم شده. دادها

 


