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بستهبندی فعال پنير ليقوان با فيلمهای نانوکامپوزيت پلیاتيلن حاوی نانوذرات فلزی و مدلسازی مهاجرت
نانوذرات نقره
4

پريسا عبدالستاری ،1سيدهادی پيغمبردوست ، *2آيناز مواليی ،1سيدجمالالدين پيغمبردوست ، 3ميريوسف هاشمی
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2استاد تکنولوژی مواد غذایی ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .3استادیار علوم و تکنولوژی پلیمر ،دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه تبریز
 .4استادیار ،گروه مهندسی مکانیک دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(تاریخ دریافت – 1394/11/10 :تاریخ تصویب)1395/8/2 :

چکيده
پنیر لیقوان از جمله معروفترین پنیرهای ایرانی است که به دلیل روشهای سنتی تولید همواره با مشکالت
میکروبیولوژیکی فراوانی همراه است .در این پژوهش اثر بستهبندی با دو فیلم نانوکامپوزیت پلیاتیلن سبک حاوی
نانوذرات نقره ،اکسید مس و اکسید روی با درصدهای متفاوت بر افزایش عمر نگهداری پنیر در دمای  4 °Cبررسی شد.
آزمونهای میکروبی پنیر بستهبندی شده در بستههای فوقالذکر بالفاصله پس از تولید 28 ،21 ،14 ،7 ،و  60روز پس از
تولید صورت گرفتند .نتایج نشان دادند که بعد از  60روز نگهداری سرعت رشد کلیفرم و استافیلوکوکوساورئوس در پنیر
تازه ،با استفاده از فیلم ترکیبی حاوی درصد های مساوی از نقره ،اکسید مس و اکسید روی (نمونه شماره  )1نسبت به
سایر فیلمها به صورت معنیداری ( )p<0/05کمتر است .در صورتیکه تاثیری بر روند کلی تغییرات باکتریهای
اسیدالکتیک نداشتند .نتایج آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی از بستههای حاوی نانوذرات فلزی به مشابه ماده غذائی نیز با
توجه به استانداردهای اتحادیه اروپا و اداره غذا و داروی آمریکا بر ایمن بودن استفاده از نانوکامپوزیتهای حاوی نانوذرات
فلزی داللت داشتند .همچنین مدلسازی مهاجرت برای نانوذره نقره در مدت  12ماه نیز صورت گرفت.
واژههای کليدی :بستهبندی فعال ،پنیر لیقوان ،نانوکامپوزیت ،مهاجرت نانو ذرات فلزی ،مدلسازی
*

مقدمه

پنیر لیقوان همواره جایگاه خاصی در سبد کاالی مصرفکننده
ایرانی داشته است اما به دلیل شرایط تولید سنتی و استفاده از
شیرخام در تولید آن ،تولیدکنندگان از درصدهای باالی نمک
جهت کنترل رشد میکروارگانیسمها در آن بهره میجویند که
استفاده از آن را برای افراد مبتال به بیماریهای قلبی عروقی و
فشار خون باال با محدودیت مواجه میکند .از طرفی شرایط
بستهبندی فلهای نامناسب در ظروف حلبی و استفاده چندین و
چند باره از این ظروف مزید بر علت شده است تا این پنیر
همواره دارای مشکالت میکروبی عدیده باشد .بستهبندی مناسب
میتواند تا حدود زیادی این مشکالت میکروبی را مرتفع سازد.
نانوکامپوزیتهای فلزی نسل جدیدی از بستهبندیهای
فعال ضد میکروبی برای مواد غذائی است که از ترکیب نانوذرات
فلزی به ماتریس پلیمری به دست میآید .کارایی باالی نانوذرات
* نویسنده مسئولpeighambardoust@tabrizu.ac.ir :

به دلیل نسبت سطح به حجم باالی آن است که دلیل اصلی
افزایش فعالیت ضد میکروبی نانوذرات فلزی است .فلزات
میتوانند به شکل نانوذرات جامد یا اکسید فلزات در انواع
مختلف مواد پلیمری مثل پلیاتیلن ،پلیپروپیلن ،پلیوینیل
کلراید و کیتوزان ترکیب شوند ( .)Magana et al., 2008برای
قرنها نقره برای درمان سوختگیها و زخمهای مزمن استفاده
میشد ( .)Rai and Yadav, 2009در بین عناصر ضد میکروبی
معدنی ،یونهای نقره و ترکیبات بر پایه نقره در سطح باالیی از
رشد میکروبی جلوگیری میکنند و اثر میکروبکشی قوی روی
گونههای زیادی از باکتریها مثل اشریشیاکلی از خود نشان
میدهند .واکنش یونهای نقره با ترکیبات سیتوپالسمی و
نوکلئیک اسیدهای میکروبی میتواند از عملکرد آنزیمهای
زنجیره تنفسی ممانعت کند و نیز در نفوذپذیری غشا مداخله
نماید و رشد و توسعه باکتریها و مخمرها را محدود نماید
( .)Han, 2013مس به دلیل اینکه برخالف فلزات ضد میکروبی
دیگر طیف گستردهای از فعالیتها را علیه باکتری و قارچ نشان
میدهد ،مورد توجه ویژه است .کارایی مس بستگی به شرایط
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محیطی ،غلظت یون مس و نوع میکروارگانیسم دارد .عامل مهم
در ایجاد خواص ضد میکروبی مس توانایی آن در دهندگی و
گیرندگی الکترون است ،به طوری که قابلیت زیادی در کاتالیز
واکنشهای اکسیداسیون و احیا دارد .زمانی که مس در حالت
اکسیده قرار دارد ،به علت تداخل با اسیدهای نوکلئیک ،جایگاه
فعال آنزیمها و اجزای دیواره سلولی باعث مرگ سلولهای
میکروبی میشود ( .)Bruna et al., 2012در سالهای اخیر
نانوذرات اکسید روی به عنوان یکی از مواد معدنی چند منظوره
توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند که این به دلیل برخی از
خواص مهم آن از جمله پایداری شیمیایی باال ،ثابت دیالکتریک
کم ،ضریب الکترومکانیکی باال ،فعالیتهای کاتالیزوری باال،
جذب شدید اشعههای ماوراءبنفش و مادون قرمز میباشد
( .)Sawai, 2003عالوه بر این ،در حال حاضر روی توسط
سازمان غذا و داروی آمریکا به عنوان یک ماده ایمن 1شناخته
شدهاست .ذرات اکسید روی هم بر روی باکتریهای گرم مثبت
و هم بر باکتریهای گرم منفی اثر ممانعت کنندگی دارند.
همچنین در فشار باال و دمای باال بر روی اسپورهای باکتریایی
نیز اثر ممانعت کنندگی دارند ( .)Llorens et al., 2012بنابراین
هدف از این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر نانوذرات فلزی
و کاربرد بستههای پلیمری حاوی نانوذرات نقره ،اکسید مس و
اکسید روی جهت نگهداری پنیر لیقوان و بررسی ویژگیهای
میکروبی و رهاسازی نانوذرات فلزی و مدلسازی مهاجرت
نانوذرات فلزی.

مواد و روشها
مواد اوليه

پنیر از کارگاه تولید پنیر سنتی از روستای لیقوان تهیه شد
درصد ترکیبات پنیر در جدول  1آمده است .دو نوع
نانوکامپوزیت پلیاتیلن حاوی نانوذرات فلزی در پتروشیمی تبریز
به روش برهمکنش مذاب در اکسترودر دو مارپیچ تهیه گردیدند
و نتایج با فیلم شاهد (پلیاتیلن خالص) مقایسه شدند.
ترکیب فیلمهای بکار رفته در جدول  2آمده است
) (IRIPO, 2014; Beigmohammadi et al., 2015برای تهیه
فیلمها از پلیاتیلن دانسیته پایین نوع ( LH0075شرکت
پتروشیمی بندر امام) بعنوان شبکه پلیمری استفاده شد.
نانوذرات نقره با درصد خلوص  99/5%در اندازه  35نانومتر و
سطح مخصوص 10/4 m2/g 2با ظاهر نقرهای رنگ از شرکت
)1. Generally Recognized As Safe (GRAS
)2. Specific Surface Area (SSA

نوترینو چین ،نانوذرات اکسید مس با درصد خلوص  99%در
اندازه کمتر از  50نانومتر و مساحت سطح مخصوص بیش از
 80 m2/gبا ظاهر تیره رنگ از شرکت نوترینو چین و نانوذرات
روی از شرکت  TECNANاسپانیا خریداری شدند .این نانوذرات
دارای رنگ سفید ،خلوص  ،99/983%سطح مخصوص m2/g
 30-35و میانگین اندازه ذرات  20-30 nmمیباشند.
محیطهای کشت میکروبی شامل ام آر اس آگار 3جهت بررسی
الکتوباسیلوسها ،ویولت رد بایل آگار  4برای بررسی گروه کلی
فرم و مانیتول سالت آگار 5جهت کشت استافیلوکوکوس
اورئوس بودند که همگی از شرکت شارلو 6اسپانیا تهیه گردید
(استاندارد ملی ایران.)2406 ،
روش تهيه فيلمهای نانوکامپوزيتی

برای مخلوط کردن مواد اولیه و انجام فرآیند اکستروژن و تهیه
نانوکامپوزیت مورد نظر ،از اکسترودر با نام تجاری پالتک مدل
اس ام ( )PLATEK SMساخت کشور کره جنوبی استفاده شد.
درجه حرارت مناطق مختلف اکسترودر از قسمت تغذیه تا
خروجی به ترتیب 195 ،195 ،185 ،170 ،155 ،145 ،125
و 200درجه سلسیوس تنظیم شد .دور فیدر  ،20/7rpmدور
اکسترودر  ،140-142rpmفشار اکسترودر  12/5بار و دمای
ذوب  200°Cبوده است .پس از اطمینان از تمیز شدن مسیر و
ایجاد شرایط مذکور ،پلیاتیلن و نانوذرات فلزی با درصدهای
معین وزن شده به خوبی با هم مخلوط و از طریق قیف تغذیه
وارد محفظه اکسترودر گردیدند .مواد طی عبور از داخل
اکسترودر ذوب شده و با اعمال انواع نیروهای برشی و فشاری به
طور کامل با هم مخلوط شدند .مذاب حاصل به صورت نورای از
قالب انتهایی اکسترودر خارج شده و با عبور از حوضچه آب
سرد ،خنک شده و وارد دستگاه گرانولساز گردید .برای تولید
فیلم از اکسترودر دو پیچه با نام کستینی ( )Castinyساخت
کشور ایتالیا استفاده شد .در این مرحله گرانولهای تهیه شده از
قسمت تغذیه وارد دستگاه شده و بعد از حرارتدهی و اختالط،
به صورت فیلمی نازک بر روی غلطک خنککننده پخش شده و
همزمان با خنک شدن به وسیله چند غلطک سرد متوالی
( )Chill-Rollsکشیده شده و در انتهای دستگاه به دور لولهای
چرخانده میشود .دمای نواحی مختلف این اکسترودر نیز به
ترتیب  185 ،215 ،218 ،223 ،223 ،239 ،239درجه
سلسیوس بود .دور غلتک خنککننده  8 rpmو دمای آن 26°C
بود که با گردش آب سرد حاصل از چیلر بدست میآید.
3. Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar
)4.Violet Red Bile Lactose Agar, (VRBA
)5. Mannitol Salt Agar, (MSA
6. Scharlau
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جدول .1درصد ترکيبات پنير ليقوان به کار رفته در پژوهش
درصد چربی

اسيديته

درصد نمک

درصد خاکستر

پروتئين

pH

(دورنيک)

19/5

55/6

درصد ماده
خشک

2/5

جدول .2نامگذاری و نوع فيلمهای به کار رفته در پژوهش
تيمار

ترکيب و درصد

1

Ag 33%+ CuO 33%+ ZnO 33%

2

CuO 67%+ ZnO 33%

3

LDPEخالص (فاقد نانوذرات)

روش تهيه بسته های پنير

 50گرم پنیر لیقوان تازه در ابعاد  7×7×1cmبریده شد سپس
نسبت به بستهبندی آن در بستههای محتوی ( 0/33%نقره،
 0/33%اکسید مس 0/33% ،اکسید روی) به عنوان نمونه شماره
 1و بسته حاوی( 0/33%اکسید روی 0/67% +اکسید مس) به
عنوان نمونه شماره  2و همچنین در فیلم پلیاتیلن سبک خطی
به عنوان نمونه شماره  3یا شاهد قرار گرفت و دوخت بستهها در
 3تکرار توسط دستگاه پرس پالست گروه صنعتی مانا ساخت
ایران دارای تایمر صورت گرفت.
آزمونهای ميکروبی

آزمایشهای میکروبی شامل الکتوباسیلوس ،کلیفرم و
استافیلوکوکوس اورئوس بود .که بطور خالصه به شرح زیر
میباشند:
 -1تهیه رقت های اعشاری متوالی از نمونه با رقیق کننده
رینگر1؛
 -2انتقال  1میلی لیتر از رقتهای ساخته شده به پلیت
خالی استریل؛
 -3افزودن  15-20میلیلیتر از محیط های کشت
مفروض و کشت به صورت پورپلیت2؛
 -4گرمخانه گذاری در دمای  35°Cبعد از بسته شدن
آگار (کلیفرم  24-48ساعت ،الکتوباسیلوس در داخل جار
بیهوازی به مدت  48-72ساعت و استافیلوکوکوس اورئوس
 24-48ساعت)؛
 -5شمارش کل کلنیهای رشد یافته در یک پلیت ()a؛
×a -6عکس رقت×عکس حجم= ( )cfu/gتعداد کلنی مورد
نظر در هر گرم نمونه در هر پلیت (Valipoor Motlagh et al.,
).2012
1. Ringer
2. Pour Plate

5/8

12/2

5/13

39/98

اندازهگيری رنگ

بررسی کمی رنگ پنیر لیقوان با روش تصویربرداری دیجیتال
انجام شد .به این ترتیب که پس از تصویربرداری با استفاده از
دوربین عکاسی دیجیتال (مدل  )SONYساخت ژاپن از نمونه
های پنیر و انتقال تصاویر به رایانه ،با استفاده از نرم افزار فتوشاپ
( )Adobe photoshop, 7.0 MEنسخه  7شاخصهای اصلی
رنگ (* )L* a* bمحاسبه شدند (.)Yam et al., 2004
روش آماری

این تحقیق در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح آماری
کامالً تصادفی در دو تکرار اجرا شد .فاکتور اول ،نوع بسته بندی
در سه سطح مختلف (نمونه شماره ( 1حاوی  0/33%نقره،
 0/33%اکسید مس و  0/33%اکسید روی) ،نمونه شماره 2
(حاوی  0/67%اکسید مس ،و  0/33%اکسید روی) و بستههای
پلیاتیلنی ،بدون افزودن نانوذرات ،به عنوان نمونه شاهد) و
فاکتور دوم ،زمان انبارداری در  5سطح (بالفاصله پس از
بستهبندی ،روز  ،7روز  ،14روز  ،21روز  28و روز  60انبارداری)
بود .وجود اختالف معنیدار میانگینها به کمک روش مقایسه
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح %5
و با استفاده از نرم افزار  SPSS 19تعیین شد.
آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی

آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی براساس قوانین اروپا برای مواد
پالستیکی در تماس با سطح غذا (قوانین  82/711/EECو
 )85/572/EECانجام شد .آزمون مهاجرت با مشابه غذایی برای
موادغذایی اسیدی همچون پنیر با اسیداستیک 3%
(حجمی/حجمی) صورت گرفت .کیسههایی با ابعاد 15×15 cm2
از فیلمهای نانوکامپوزیتی تهیه شدند و با  200mlاز محلول
اسیداستیک ( )Merck Darmstadt, Germanyپر شده سپس
دوخت حرارتی شد و در  40 °Cبه مدت  10روز نگهداری
شدند (.)Huang et al., 2011; Echegoyen and Nerin, 2013
اندازه گیری غلظت نانوذرات فلزی توسط اسپکتروسکوپی جذب
اتمی الکتروترمال انجام شد .کالیبراسیون دستگاه برای هر نوع
نانوذره توسط محلولهای استاندارد و سپس رسم منحنی
استاندارد انجام شد .محلول استاندارد یونهای فلزی توسط رقیق
نمودن محلولهای استاندارد تهیه شد .اسپکتروسکوپی جذب
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اﺗﻤﯽ )  (NOVAA400ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ANALYTIKJENA

آﻟﻤﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮره ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.
ﻣﺪل آزﻣﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ از زﻣﺎن و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻋﺪدي ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮﺗﺮن 1ﻧﺴﺨﻪ  5.1ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ داده ﻫﺎي
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺟﺮﻣﯽ وارد و ﻧﻪ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺎل داﺧﻞ آن در ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
)راﺑﻄﻪ (2
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻘﺎء
=

+

+

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ از روش ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻘﺎء ارﺿﺎء ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻪ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ
ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﻪ روش ﻋﺪدي ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ 1
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﺷﺶ
وﺟﻬﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 ،(al., 2010; Jokar et al., 2012در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
 3ﻧﻮع ﻧﺎﻧﻮذره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺣﺬف
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻮده و
ﻫﻢ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻨﯽ در ﮔﺮم ) (Logcfu/gﮐﻠﯽﻓﺮم ،ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  8/03 ،5/06و  4/16ﺷﻤﺎرش
ﺷﺪ .اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﺟﺪول 2آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯽﻓﺮم ،ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در
ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﻨﺘﺮل )ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺧﺎﻟﺺ( ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ) Sinigaglia et al. (2008و )Panfil- (2006

 Kuncewicz et al.اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در
ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻨﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽداري ) (p<0/ 05ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ژاﭘﻦ  JIS Z 2801 :2000ﮐﻪ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ISO 22196 : 2007ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  R>2 logcfu/cm2ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪR ،

اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ )(Panea et al., 2013

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره 0/ 33%) 1
ﻧﻘﺮه 0/33% ،اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ 0/33% ،اﮐﺴﯿﺪ روي( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره  0/33%) 2اﮐﺴﯿﺪ روي 0/ 67% ،اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ( ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻌﻨﯽدار ) (p<0/05ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﯽﻓﺮم و
ﺷﮑﻞ  .1ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزي ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺣﺠﻢﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺷﺶ وﺟﻬﯽ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان
در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ از
ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده
ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  28روز از زﻣﺎن
ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3ﺳﯿﮑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻠﯽﻓﺮم و
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻌﺪ از  4ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )Gumiero et al. (2013ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎري دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

) Incoronato et al.

2

ﺷﻤﺎرش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻧﺎﻧﻮذره ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ ) Zapata et al., 2011; Emamifar et

 (2011در ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﯿﻮردﯾﻼﺗﻪ ﮔﺮوه ﮐﻠﯽﻓﺮم و
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪا روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﺳﭙﺲ ﺛﺒﺎت را ﻧﺸﺎن داد و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰي
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد.

1. Fortran
2. Fior di Latte

عبدالستاری و همکاران :بستهبندی فعال پنير ليقوان با فيلمهای نانوکامپوزيت پلیاتيلن...

باکتریهای الکتوباسیلوس پنیر طی نگهداری در
بستههای حاوی نانوذرات فلزی (نمونه شماره  1و نمونه شماره )2با
گذشت زمان کاهش مییابد در حالی که در نمونه کنترل این

a

b

c

20
15

روند در طی مدت زمان نگهداری افزایشی است که با مطالعه

b* 10

 (2011) Dukalska et al.مطابقت دارد.

5
0

نتايج آزمون رنگ

اندازه گیری رنگ نمونهها فقط در شصتمین روز در مورد
شاخصهای  a ،Lو  bصورت گرفت .نتایج بهدست آمده از
آنالیز رنگ و شاخص( Lشامل دو رنگ مکمل سیاه و سفید) در
شکل 2آمده که تفاوت معنیداری بین نمونه شاهد با سایر
تیمارها را نشان میدهد ( .)p<0/05تفاوت معنیداری در مورد
شاخص  ( aشامل دو رنگ مکمل قرمز و سبز) مشاهده نشد
(شکل  .)3نتایج بهدست آمده از آنالیز رنگ و شاخص ( bشامل
دو رنگ مکمل زرد و آبی) در شکل4آمدهاست .تفاوت
معنیداری بین نمونهها مشاهده میشود ( .)p<0/05باالترین
رنگ زرد مربوط به نمونه شماره( 3شاهد) و کمترین مقدار
مربوط به نمونه شماره  0/33%( 1نقره 0/33% ،اکسید مس،
 0/33%اکسید روی) است (.)Dukalska et al., 2011
100

b

96

b

a

92

L* 88
84
80
کنترل
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1

تیمارها
شکل  .2مقايسه ميانگين شاخص  Lدر نمونههای پنير در شصتمين روز.

تیمارها
0
کنترل

2

1

a

a

a
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-2
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کنترل

2

تیمارها

1

شکل  .4مقايسه ميانگين شاخصه  bدر نمونههای پنير در روز 60ام

نتايج آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی

نتایج آزمون مهاجرت نانوذرات فلزی در جدول  4آمده
است .نانوذرات نقره و اکسید مس در صورت مهاجرت در زیر حد
مجاز بر روی سلولهای یوکاریوت تأثیری ندارند .برای آشکار
شدن خاصیت ضد میکروبی نقره در آب یا سیستمهای بافری
1
مقدار  15-100 ppbمورد نیاز است .اداره غذا و داروی آمریکا
استفاده از نقره بعنوان ضد میکروب در آبهای بطری شده با
حداکثر غلظت  17 ppbمجاز دانسته شده است .طبق استاندارد
2
اتحادیه اروپا ) (EU, 2011مقدار مجاز مهاجرت یون نقره ppb
 50گزارش شده است .نقره از طریق واکنش با مواد سیتوپالسمی
و اسید نوکلئیک ،تغییر فعالیت آنزیم و شالته کردن گروه تیول
پروتئینها ،واکنش با ریبوزوم و جلوگیری از نسخهبرداری آنزیم،
تداخل در نفوذپذیری غشا سلولی و تحریک خروج پروتون و
اختالل در زنجیره تنفسی سبب مرگ میکروارگانیسمها میشود.
مس در اکثر غذاها مانند گوشت و سبزیجات سبز در غلظت کمتر
از  2 ppmوجود دارد .اما در کاکائو و کبد غلظت آن به 39 ppm
میرسد .در غلظت کم بعنوان کوفاکتور برای متالوآنزیمها و
پروتئینها عمل میکنند .در مقایسه با نقره خاصیت ضد
میکروبی کمی دارد و غلظت آن بایستی  10میلیگرم در کیلوگرم
6
آب باشد تا  10سلول ساکارومایـسس سروزیه را از بین ببـرد et
) .(Llorens al., 2012aموسسه مرجع ایمنی غذای اروپا 3در
سال  2005عنوان نمود که میزان مجاز یون مس در غذا 50ppm
است .روی از ترکیبات ایمن 4بوده و برای بسیاری از متالوآنزیمها
ضروری است و با وجود دارا بودن خاصیت ضد میکروبی کمتر از
نقره ،ارزانتر میباشد.
در این تحقیق نیز میزان مهاجرت نانوذرات فلزی بسیار
پایین بوده بنابراین میتوان نتیجه گرفت که خاصیت ضد

-4

-5

شکل  . 3مقايسه ميانگين شاخص  aدر نمونههای پنير در شصتمين روز.

)1. FDA (Food and Drug Administration
2. European Union
)3. EFSA (European Food Safety Authority
)4. GRAS (Generally Recognized as Safe
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ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰي ﺗﺜﺒﯿﺖ

وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻨﻮﻟﺪز ﺑﺮاي آب )راﺑﻄﻪ  ،(1راﺑﻄﻪاي

ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد (Nigmatullin et al., 2008; Tong et al.,

ﺑﺮاي آبﭘﻨﯿﺮ )راﺑﻄﻪ  (2ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮد ) Reynolds,

).2005

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰي ﻃﯽ  12ﻣﺎه

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي
ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ داراي ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  5×3/ 5×11/5ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ 1ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺪ
 LH0075ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ  921kg/m3ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  80mmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه  35ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﭼﮕﺎﻟﯽ آن
 10490kg/m3اﺳﺖ .ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺼﻮرت ﮐﺮوي ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪهاﻧﺪ.

:(1886
)راﺑﻄﻪ(1
*

0.0177931
=) (
∗1 + 0.0336794∗ + 0.0002209936

ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ.

)راﺑﻄﻪ(2

)

) + 0.000725 ∗ ( −

1+0.034∗ ( −

در ﺷﮑﻞ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودﻫﺎي ﺷﺶ
وﺟﻬﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻞ داراي  10ﺳﻠﻮل اﺳﺖ و
ﺷﺎﻣﻞ  5291ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ  922ﻋﺪد از ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮزﻫﺎ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ 6
ﻣﯿﺪان ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي آبﭘﻨﯿﺮ داراي
ﻻﮐﺘﻮز ) (%5اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ آبﭘﻨﯿﺮ در دﻣﺎي 20 °Cﺗﻮﺳﻂ

) Gonzalez-Tello et al. (2009ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 1/ 3×10-3 Pa.s
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻘﺪار ﻓﻮق و راﺑﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ

)1. LDPE (Low-density polyethylene

ﺷﮑﻞ  . 5ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻇﺮف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي آب ﭘﻨﯿﺮ.

ﺟﺪول  .3اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و زﻣﺎن اﻧﺒﺎرداري ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ )ﮐﻠﯽﻓﺮم ،ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس( در ﭘﻨﯿﺮ

ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
Ag 33%
+
CuO33%
+
ZnO 33%

Ag 0%
+
CuO 67%
+
ZnO 33%

ﺗﯿﻤﺎر

1

2

LDPE

ﺧﺎﻟﺺ )ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات(

3

ﻃﻮل اﻧﺒﺎرداري
)روز(
0
7
14
21
28
60
0
7
14
21
28
60
0
7
14
21
28
60

=) (

ﮐﻠﯽﻓﺮم
)(Log cfu/g
5/06 ±0/152*ed
4/70 ±0/097 f
3/95 ±0/107 h
3/60±0/115 i
2/97±0/029 j
2/16±0/052 l
5/06 ±0/152ed
4/89 ±0/115 e
4/20 ±0/052 g
3/81±0/149 h
3/05±0/124 j
2/66±0/043 k
5/06 ±0/152ed
5/11 ±0/109 d
5/29 ±0/046 d
5/59±0/063 c
5/90±0/126 b
6/70±0/102 a

*ﺣﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ  95درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).(p<0/05

ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس
)(Log cfu/g
8/03±0/023 j
8/15±0/028 i
8/29±0/032 hg
8/66 ±0/060 f
9/08±0/023 c
8/78±0/065 ef
8/03±0/023 j
8/21±0/027 h
8/39±0/020 g
8/93 ±0/059 d
9/03±0/075 c
8/90±0/110 ef
8/03±0/023 j
8/38±0/040 g
9/01±0/027 c
9/44 ±0/003 b
10/01±0/027 a
9/59±0/031 b

اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
)(Log cfu/g
4 /16±0/041 e
3/80±0/073 f
3/44 ±0/079 g
3 /12±0/115 h
2/55±0/213 i
1/84±0/132 j
4 /16±0/041 e
3/86±0/034 f
3/66 ±0/010 fg
3 /38±0/088 g
3 /10±0/024 h
2/06±0/052 i
4 /16±0/041 e
8/24±0/279 ed
3/30 ±0/008 d
8 /56±0/034 c
8 /14±0/145 b
8 /69±0/009 a

ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎري و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎل ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ673 ...

ﺟﺪول  .4ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﻠﺰي
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
*

ﻧﻤﻮﻧﻪ 1
ﻧﻤﻮﻧﻪ 2

ﻧﻘﺮه

ﻣﺲ

روي

)(ppb

)(ppm

)(ppm

37/42
-

7/45
8/44

1/55
1/83

ﺷﮑﻞ .7ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻄﺖ ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ppmدر داﺧﻞ آب ﭘﻨﯿﺮ در ﻃﻮل 360
روز در ﻓﯿﻠﻢ .1

ﺷﮑﻞ .6ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آبﭘﻨﯿﺮ.

ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﯿﻠﻢ  1در دﻣﺎي 20 °Cﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮذره
ﻧﻘﺮه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  20 °Cﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات
از ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ در دﻣﺎي 20 °C
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي اﺟﺮا ﺷﺪه
و ﻏﻠﻈﺖ ن اﻧﻮذره ﻧﻘﺮه در ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ در ﺷﮑﻞ  7ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ
ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ )در ﺣﺪود  7ﻣﺎه( ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات در ﻣﺎده
ﻏﺬاﺋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﺗﻌﺎدل ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات در ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذرات از ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ
در ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮي و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﻧﻮذره واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻓﯿﻠﻢ  1ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .
در ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺼﻮرت
ﻏﯿﺮداﺋﻢ ،ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ )راﺑﻄﻪ (3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
(
)
|∑
| −
)راﺑﻄﻪ(3
= ENORM
× ∆

ﮐﻪ در آن  NCﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه داﺧﻞ
ﻣﯿﺪان اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه
در ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ در ﺷﮑﻞ  8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ .8ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﺮار.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻫﺎي ﯾﮏ ،ﺷﺸﻢ و دوازدﻫﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻧﻘﺮه ﺑﺼﻮرت ﺗﻮزﯾﻌﯽ در ﺷﮑﻞ  9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  9ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎي
ﻇﺮف ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه در
داﺧﻞ ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن زﯾﺎدي ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آن
ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه در ﻓﯿﻠﻢ  1را در
دﻣﺎي  20 °Cﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﻃﯽ  360روز ﻧﮕﻬﺪاري  10/30 ppmﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻨﯽ
ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻣﺴﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ،اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ و اﮐﺴﯿﺪ روي
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻨﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻧﻤﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر
ﮐﻠﯽﻓﺮمﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮسﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮕﺮاي ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد
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طعم و بو و خواص تغذیهای در این نوع پنیر هستند تحت تاثیر
این نوع بستهبندی قرار نگرفتند .شاید مهمترین دستاورد این
بستهبندی نوین در تولید پنیر لیقوان کاهش بار میکروبی
باکتری بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به محصول
بستهبندی شده در فیلم شاهد است .تولیدکنندگان پنیر لیقوان
برای کاهش بار این باکتری از درصد باالیی نمک استفاده
میکنند .با توجه به اینکه این باکتری تا غلظت  3مول و
باکتریهای نمک دوست تا غلظت  6مول نمک را تحمل میکنند،

استفاده مداوم از این نوع پنیر سبب مشکالت زیادی برای
بیماران با فشار خون باال و حتی افراد مسن میشود .بنابراین با
کاربرد این نوع بستهبندی میتوان از نمک فرآورده کاست .در
مجموع با توجه به نتایج آزمون مهاجرت نانوذرات نقره و اکسید
مس که کمتر از حد مجاز استانداردهای بین المللی بود استفاده
از بستهبندی ضد میکروبی در صنعت غذا و بویژه برای
محصوالتی مانند پنیر لیقوان که فرایند سالمسازی کمتری
دارند ،نوید بخش روش جدید باشد.

شکل  .9کانتور غلظت نانوذرات نقره در آبپنير در ماه های  6 ،1و .12
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