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 چکيده

نظر گرفتن افزايش سرانه مصرف محصوالت آماده مصرف مانند سوسيس و کالباس در  امروزه با در: مقدمه

کشور اهميت امنيت غذايي و باال بردن زمان ماندگاري اين گونه محصوالت از طريق استفاده از پوشش هايي که 

ردد، امري عالوه بر حفظ کيفيت سبب کاهش بار ميکروبي و نگراني هاي مربوط به جلوگيري از اتالف محصول گ

 .مهم تلقي مي شود

بر %(  5و %  3 ،% 1)متعدد  يبا درصد ها در اين مطالعه از پوشش هاي حاوي ذرات نانو نقره: مواد و روش ها

در ابتدا جهت بررسي شمارش . جهت بسته بندي کالباس خشک استفاده گرديده شدوم يتانيد تياکس يه ديپا

به ( 2منطقه )عرضه شده در فروشگاه هاي سوپر پروتئيني شهر تهران کلي بار ميکروبي، نمونه هاي بسته بندي 

سپس آزمون ن شمارش کلي ميکروبي انجام گرفت آزمايشگاه ميکروب شناسي مواد غذايي ارسال و آزمو

و  6086-3به شماره  يها ميکروبي باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي مطابق با استاندارد

نانو نقره %  5و %  3 ،% 1استاندارد ايران بر روي محصوالت بسته بندي شده در پوشش هاي سازمان ملي 2496

ش نانو ذرات يزان رهايم ين و بررسييت جهت تعيدر نها. و نمونه هاي شاهد عاري از پوشش نانويي انجام گرديد

 بررسيراکنش ذرات و اندازه گيري سايز ذرات، نحوه پ منظور بهن يهمچن يي مهاجرت انجام شدايميآزمون ش

 .شدده يگرد استفاده الکتروني ميکروسکوپ از نانو نقره ذرات و مورفولوژي ساختار

شتر يج در بيرا يبسته بند يپوشش ها يکروبيم يتحليل نتايج حاکي از آن است که شمارش کل: يافته ها

نشان داد در  يينانو يپوشش ها يکروبين آزمون شمارش ميهمچن. ديرقابل شمارش گزارش گرديمارها غيت

و شاهد تعداد باکتري هاي %  3 ،% 1 ذرات نانو نقره نسبت به پوشش هاي%  5پوشش هاي حاوي 

انگر آن است يز بينمهاجرت  زمونآ جينتا. کاهش يافت%  80ه ميزان استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکلي  ب

ش يش ذرات نانو نقره به محصول نداشته و با افزايزان رهايبر م يرين نمونه ها نوع کالباس تأثيسه بيدر مقاکه 
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به جزء ذکر شده  يدر تمام پوشش ها .ديش مشاهده گرديزان رهايش ميدر پوشش ها افزا ييدرصد ذرات نانو

به دست   pvalueمقدار . ديش صفر گزارش گرديبوده است، مقدار رها ppm 1ش يکه مقدار رها%  5پوشش 

 .بود 839/8آمده برابر با 

به عنوان کارآمدترين پوشش در جهت کاهش بار ميکروبي و افزايش زمان %  5پوشش نانويي  :نتيجه گيري

برابر  2به ميزان  نتايج نشان دهنده افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک. ماندگاري کالباس خشک شناخته شد

 . بود

 ، کالباسيکروبيل بار ميتقلپوشش نانو ذرات، : واژه هاي کليدي
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 مقدمه

در سال هاي اخير مواد اوليه بسته بندي سلولزي با پالستيک ها جايگزين شده اند به طوري که پيشرفت و 

تکامل بسته بندي با پالستيک ها براي غذا هاي آماده، غذا هاي منجمد شده، لبنيات، نوشابه ها، نان و شکالت 

ميان مواد  ازرار دارد در اين راستا ضرورت بيشتري پيدا کرده و از نظر ميزان مصرف در درجه اول اهميت ق

  غذايي در بسته  ي در تماس با ماده ا به عنوان اليه (همو وکوپليمرها)ها لنيپروپ و پلي ها پلي اتيلن پالستيکي

 ها جزء مواد  اين پوششچرا که  شوند هاي تک اليه، چنداليه و ساختار کواکسترود شده ترجيح داده مي  بندي

بوده هاي خوبي براي رطوبت   محافظ غذاها دارند، تر خوب هستند، حداقل واکنش را با بيش شيميايي با پايداري

سايزرها، ممانعت   پالستي ها، مونومرها، حالل  مانده  مقادير کمي از باقي داشته وو قابليت دوخت حرارتي 

 ترکيبات آرومايييده و گردبندي شده   وارد غذاهاي بستهممکن است ها  آزاد شده از قالب ها و يا مواد کننده

 .(Tankhiwale & Bajpai, 2012, Huang & Chen, 2012)بندي نفوذ کنند  تواند به بسته مينمحصول 

در توليد اين  که شود ياستفاده م يپالستيکپوشش هاي  ينوعاز صنعت بسته بندي مواد غذايي  امروزه در

مسئله سازترين عامل در بسته بندي مواد  اکسيژناز آنجا که  .شود يم نانو ذرات استفاده پالستيک ها از فناوري

 نانو در اين پالستيک جديد (شود چربي مواد غذايي و همچنين تغيير رنگ آنها مي اين عنصر باعث فساد) غذايي است

شوند به بيان ديگر مسيري که  مي ذرات به صورت زيگزاگ قرار گرفته اند و مانند سدي مانع از نفوذ اکسيژن

مواد غذايي در اين بسته ها تازگي خود را  دليلبه همين  طوالني مي شود گاز بايد براي ورود به بسته طي کند

 مي هاي اکسيژن مواد غذايي ديرتر فاسد با طوالني کردن مسير حرکت مولکولدر واقع  کنند بيشتر حفظ مي

 در داخل پالستيک نانو ذرات نقرهبا استفاده از ن راستا يدر هم (Busolo et al., 2010, Gezgin et al., 2013)دشون

 واحد سطح در اتم هاي فلز زيادي از به دليل نسبت سطح به حجم بسيار باال و باال بودن تعدادکه  هاي معمولي

عليه باکتري ها، ويروس ها و ساير  ثرؤم عنوان ماده ضد ميکروبيو به تماس بهتري با ميکروارگانيسم ها داشته 

را افزايش و  ييمواد غذامي توان پوشش هايي توليد نمود که زمان ماندگاري  رود يسم ها به کارميميکروارگان

 .(Martinez-Abad et al. 2012) را کاهش دهدآنها ميزان بار ميکروبي 

Timothy مورد بررسي را  غذايي مواد ايمني و غذايي مواد بندي بسته در مواد نانو کاربرد چندين ،2811 در سال

 ذرات نانو ،مانعت کنندهم بندي بسته مواد عنوان به رس خاکبر پايه  پليمر هاي نانوکامپوزيت: جمله از. قرارداد

آناليت هاي مرتبط  تشخيص سنجشي جهت مواد نانو و گرها نانوحس و قوي ميکروبي ضد عوامل عنوان به نقره

در  نوع کاربردها به اين دليل که اين. (غذايي مواد راه از منتقله هاي پاتوژن و کوچک آلي مولکولهاي گازها،) غذايي موادبا 
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پسندي  بازار نتيجه در وانتخاب شده  في افزوده نمي شدندمصر غذاهايبه  مستقيم آن ها نانو ذرات به طور

 .(Timothy, 2011) توسط مشتري داشتند مدت کوتاه در بيشتري

از مواد غذايي در جهان به علت نامناسب بودن بسته بندي، مواد %  38-58بر اساس گزارش فائو ساالنه بين 

رييس ) شاهرخ ظهيريدر ايران نيز بر اساس گفته . اوليه، حمل و نقل و شرايط نگهداري دور ريخته مي شود

ايي از بين مي رود که مي توان با استفاده از محصوالت غذ%  98حدود  (کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران

در اين ميان بيشترين سهم دور  .(www.mashreghnews.ir, 31.2.93) از صنايع تبديلي اين مسئله را حل نمود

فساد ماده غذايي گشته قابل مصرف بودن و که به علت نامناسب بودن سبب غير ريز را بسته بندي هايي دارند

ريز ماده غذايي نيز مؤثر است بر بسته بندي بر ديگر عوامل دور . بدکه در نتيجه ميزان ضايعات افزايش مي يا

همين اساس مي توان با استفاده از بسته بندي هايي که شرايط نگهداري را بهبود ببخشد کيفيت و زمان 

ت را کاهش داد از طرفي امروزه ايمني غذاها يک مسأله بزرگ به ماندگاري ماده غذايي را افزايش و ميزان ضايعا

در جهت ن رو ياز ا به هنگام استفاده سالمت مصرف کننده را به مخاطره نيندازدشمار مي آيد و ضروري است 

ي با خواص ممانعت کنندگ يکروبيدي هايي تحت عنوان بسته بندي ضد مبهبود کيفيت مواد غذايي بسته بن

و توانايي نابود کردن يا جلوگيري از فعاليت ميکروارگانيسم هاي پاتوژن موجود در توليد و به بازار عرضه شده 

بدين   .(Busolo et al, 2010)دارا هستند با اضافه کردن عوامل ضد ميکروبي به سيستم بسته بندي غذاها را 

باشد خود سيستم از طريق افزايش زمان تأخير  ترتيب زماني که سيستم بسته بندي داراي فعاليت ضد ميکروبي

ن بسته بندي هاي ضد ياو کاهش عمر ميکروارگانيسم ها از رشد ميکروب ها جلوگيري مي کند عالوه بر 

مانند افزايش زمان ماندگاري،  يبسته بند ميکروبي طراحي مي شوند تا ميکروارگانيسم هايي که مخالف اهداف

تي را انجام مي دهند کنترل کنند از اين رو بسته بندي هاي ضد ميکروبي حفظ کردن کيفيت و تضمين سالم

تضمين خوبي براي تأمين امنيت غذايي به شمار مي روند چرا که از طريق فعاليت هايي متفاوت باعث تأثيرات 

مختلف بر ميکروارگانيسم ها مي شود و اين عمل را به واسطة خصوصيات ضد ميکروبي و فيزيولوژي مختلف 

 .( Akbar & Anil Kumar, 2014)يکروارگانيسم انجام مي دهندم

Gottesman  نمونه هايي از کاغذ را با نانو ذرات 2811و همکاران در سال ،AgNP ينمونه ها .پوشش دادند 

. و استافيلوکوکوس انکوبه گذاري نمودند در سوسپانسيوني از اشرشياکليرا  AgNO3 غوطه ور شده در محلول

 .(Gottesman, 2011)ميکروارگانيسم از خود نشان دادند روز نمونه ها فعاليت بااليي بر عليه هر دو  9از  پس

Patiño آميد پلي روي را در پوشش هاي کامپوزيت-نقره ذرات ميکروبي ضد فعاليت، 2813و همکاران در سال ( 

PA- 6 ) 3کردن  اضافه با فعالپوشش هاي . مورد مطالعه قرار دادند سوسيس بندي در بسته%( w / w)  ذرات

http://www.mashreghnews.ir/


5 
 

ذرات  که توليد شدند مکانيکي خوب ممانعت کنندگي و خواص با فيلم يک آوردن دست به با هدف روي-نقره

کردند از  را مهار  ((ATCC 14028موريوم  تيفي از جمله سالمونال ميکروبي مختلف هاي گونه رشد روي-نقره

 اکسيژن مقدار انتقال و نداده تغيير را مکانيکي خواصPA-6 در فيلم هاي  روي-نقره طرف ديگر گنجاندن ذرات

  .(Patiño et al, 2013)ها راکاهش داد  فيلم

Akbar & Kumar Anal  تيفي سالمونال برابر را در روي اکسيد نانوذرات فعال بندي بسته، اثر 2819در سال 

 نانوذرات فعال هاي فيلم . .مورد مطالعه قرار دادند مصرف آماده مرغ درگوشت اورئوس استافيلوکوکوس و موريوم

 اورئوس استافيلوکوکوس و موريوم تيفي سالمونال :برجسته غذايي مواد از ناشي پاتوژن دو برابر در روي اکسيد

 درجه 0 ± 1 دماي گرمخانه گذاري در روز 18 مدت در آلوده هدف هاي باکتري تعداد واقع شده و موثر بسيار

 .Akbar, 2014) & (Kumar Anal کاهش يافت  log صفر به هفت ازسانتيگراد 

تهيه کردند و براي بسته بندي  ZnOو  LDPE ،Ag، فيلم هاي کامپوزيتي از 1348امامي فر و همکاران در سال 

. اين آب پرتقال با استفاده از الکتوباسيلوس پالنتاروم تلقيح شد. آب پرتقال تازه و استريل شده به کار بردند

و مشخص  روز نگهداري شدند و جمعيت ميکروبي آن بررسي 112درجه سانتيگراد براي  9بسته ها در دماي 

فر و  يامام) به صورت معني داري کاهش نشان دادند (p<0.05) درصد 5در سطح  يکروبيمجمعيت  شد که

 .(1348همکاران، 

ماندگاري فرآورده گوشتي سوسيس  اثر پوشش هاي نانو در افزايش عمر ،1348و همکاران در سال  فروغي

وضعيت ظاهري و بو در دو نمونه شاهد و نمونه گروه  پارامترهاي رنگ، مزه، قوام، .کوکتل را بررسي کردند

نمونه هاي بسته بندي شده با نانو حتي پس از انقضاء تاريخ  نتايج نشان داد. آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفتند

تاريخ مصرف  انقضا ظاهر مناسب و رنگ شفاف و قابل مصرف بودند و نمونه هاي شاهد پس از مصرف نيز داراي

 (.1348و همکاران،  يفروغ) دپوشش چروکيده داشتن و بوي بسيار نامناسب و رنگ تيره و کدر ه نبوده وقابل استفاد

 يخچال و دماي له مرغ دريبر ف نقره نانو بندي بسته ضدميکروبي اثر ،1341شريفي سلطاني و همکاران در سال 

 و اشريشياکلي هاي باکتري براي ها نمونه. را مورد مطالعه قرار دادند (درجه سانتيگراد 3 ± 1 )فريزر

 داد نشان ميکروبي گرفت که شمارش قرار بررسي مورد 19 و 18، 8، 3، 1 روزهاي در استافيلوکوکوس اورئوس

 غذايي مواد بندي بسته در روز 2 از عمر مفيد له مرغ گشته ويف ميکروبي رشد نقره سبب کاهش نانو بندي بسته

و همکاران،  يسلطان يفيشر)تمديد شد  روز 8 تا نقره نانو بندي بسته هاي نمونه در مشابه قبول قابل نمرات با رايج

1341.) 
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اگر چه ممکن است استفاده از پوشش هاي بسته بندي نانو موجب افزايش زمان ماندگاري محصول شده و بدين 

هنگام استفاده  واسطه هزينه نهايي توليد و مصرف کننده را کاهش دهد ولي اين نکته حائز اهميت است که به

سالمت مصرف کننده را به مخاطره نيندازد که اين امر با بررسي رهايش ذرات نانو نقره به محصول و يا عدم 

 .(Huang & Chen, 2012)رهايش آنها انجام مي پذيرد 

 يها پوشش از دهستفاا با نياريا انعفرز ريماندگا نماز بر هنقر ذراتنانوثر ا ،1341اهري و همکاران در سال 

قرار  را مورد بررسي ل نهاييمحصو به نانو ذرات رهايش و اص ميکروبيخو برSNP 103.3   نانو يبند بسته

%  40 تا را ميکروبي ربا نستاتو ppm 9888معادل %  5، 3، 8هاي پوشش  اعنواز ا کييج نشان داد ينتا. دادند

 وهگرشيرها ميزان و يبررس يينها هدـش يدـبن تهـبس لمحصو به نانو ذرات زيسا هار معد نهمچنيهد دل يتقل

 بسته لمحصو در نانو ذرات ماندگي يقبا زانيم نيعالوه بر ا .گزارش شد ppm صفر دلمعا شيآزما تحت يها

نمونه در  ppm 1از  کمتر يماندگ قيبا از حاکي جينتاو  بررسي هما 3و 2،1 يها نماز از بعد يينها هشد يبند

 هداد شيافزرا ا بيوکريم اريثرگذا ازهندا اـه شـپوش در يمصرف هنقر ذرات دنبو متريکنانو. ه شده بودهاي تهي

 (.1341و همکاران،  ياهر) ديدگر لمحصو بيشتر ريماندگا نماز افزايش سبب و

اهميت س و کالباس و يل سوسياز قب ييل مصرف کنندگان به فراورده هايش تمايافزا با توجه بهدر حال حاضر 

که عالوه برحفظ کيفيت اين نوع فراورده ها سبب  ن محصوالتيااستفاده از پوشش هايي براي در امنيت غذايي 

ه و اهداف دانگراني هاي مربوط به چگونگي جلوگيري از اتالف محصول را کاهش د شده،کاهش بار ميکروبي 

د از جمله ين نمايرا تأم يديمحصوالت تولماندگاري افزايش زمان  در خصوص ييع غذايکارخانجات صنا ياصل

ذرات نانو نقره در کالباس  يحاو يپوشش ها يکاربر يق و بررسين تحقيق کننده ضرورت انجام ايل تشويدال

 .ازها بوده استيل نين قبيبه ا ييخشک جهت پاسخگو

 مواد و روش ها

از فروشگاه هاي منطقه ( ماريت 2نمونه در  38عدد و جمعا  18از هر نمونه % ) 08و  88، 68نمونه هاي کالباس 

ت يط کشت پليمحل، يتريمحلول استونک، يد استي، محلول اس% 5و  3، 1ش هاي بسته بندي نانو پوشتهران،  2

 ATCC 6538باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس  ن سوشيهمچن وآگار  ينت براث و مکانکيکانت آگار، نوتر

رقت سازي و انجام آزمون شمارش کلي باکتري ها، آماده سازي . تهيه گرديد ATCC 25922 کلي اشريشيا و

آزمون بررسي مهاجرت ذرات نانو به ماده  مون ميکروبي پوشش هاي نانو، محيط ها و کشت باکتري ها و آز

 .غذايي و بررسي ساختار ذرات نانو توسط ميکروسکوپ الکتروني انجام گرفت

 جيرا يپوشش ها يکروبيم يآزمون شمارش کل
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ق يتر محلول رقيل يليم 48 با يپوشش بسته بندنمونه از گرم  18 ،5282 يبر اساس استاندارد مل ن منظوريبد

،  18-3 ، 18-2، 18-1 يها رقت از تريل يليم کي شيد يپتر يدوسر بهمخلوط، همگن و  (يولوژيزيسرم ف)کننده 
 کشت طيمح .قرار گرفت اتوکالو در و هيآگار ته کانت تيپل کشت طيمحسپس  ديمنتقل گرد  18-5و  9-18

به صورت  يهمزن) 1تيد و به روش پور پليت ها اضافه گرديگراد به پليدرجه سانت 99-96  يدما و در شد ذوب

پس از بستن نمونه . کشت داده شد( بار خالف جهت آن 5ساعت و  يبار در جهت عقربه ها 5 يسيهشت  انگل

  .ديگرد يساعت گرمخانه گذار 90گراد به مدت يدرجه سانت 24- 31 يدمات  وارونه و در يپل

 ميکروبي پوشش هاي نانوشمارش آزمون 

%  5و %  3، % 1ابتدا پوشش هاي بسته بندي حاوي  يينانو يها کوت کردن باکتري ها بر روي پوشش منظور به

سانتيمتر به وسيله قيچي  6*6در ابعاد  (نمونه 2 باکتري هر براي برش 9 نمونه هر از)ذرات نانو نقره به تعداد تيمارها 

قرار داده ( دقيقه 15درجه سانتيگراد به مدت  121)برش داده شده سپس جهت استريل نمودن در اتوکالو 

الزم به ذکر است به منظور جلوگيري از اتصال و چسبيدن پوشش ها به يکديگر از برگه هاي کاغذ صافي . شدند

باکتري سوش  6086و 2496ملي  ياستاندارد هامطابق با  سپس .ته بندي استفاده گرديدبين پوشش هاي بس

 -29 مدت به وشده  داده کشت مکانکي آگار کشت محيط روي بر ياکليلوکوکوس اورئوس و اشرشياستاف يها

 کشت محيط حاوي هاي لوله به گرديدند پس از آن گذاري گرمخانه سانتيگراد درجه 32±2دماي در ساعت 10

 6 معادل که شده تهيه سوسپانسيون اولين از 18-2 رقت .مخلوط شدند خوبي وبه داده انتقالنوترينت براث 

ي ها نمونه روي بر ml 3مقدار به جداگانه صورت به ها باکتري سوسپانسيون از .گرديد آماده باشد مي 1*18

 ساعت 29 مدت به باکتري سوسپانسيون حامل هاي نمونه .ريخته شد( 6*6 ابعادپوشش نانو به ) آزمون تحت

ت کانت يپل کشت محيط با نمونه تماس براي ساعت 9-6 زمان سپس مدت نداستريل قرار گرفت کامالً شرايط در

 محيط جذب کامالً و شده داده انتقال کشت محيط به ها نمونه روي سوسپانسيون تا شد داده اختصاص آگار

 صورت به ها پتري و گرديد خارج کشت محيط حاوي هاي پتري از ها نمونه شده سپري زمان از بعد. گردد

 سانتيگراد درجه  38 ± 2 دماي در آزمون تحت هاي پتريشدند سپس  بعدي مرحله آماده خالي و دربسته

ها انجام  يت شمارش باکتريگرديده و در نها گذاري گرمخانه شده کنترل شرايط در ساعت 90 تا 29 مدت به

 .گرفت

 نمونه کالباس يکروبيشمارش مآزمون 

                                                           
1
. Pour plate method  
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کالباس  يها نمونهاز گرم  18 ،0423-2و 5282شماره يمل ياستاندارد هاه رقت مطابق با يجهت ته در ابتدا

خت از افزوده، مخلوطي يکنوا( سرم فيزيولوژي)ميلي ليتر محلول رقيق کننده استريل  48توزين و سپس  خشک

و به ( تيپور پل)با استفاده از روش کشت آميختني باکتري هاشمارش کلي  به منظور سپس .نمونه تهيه شد

شکل دوتايي با به کارگيري محيط کشت پليت کانت آگار اقدام به کشت از نمونه ها گرديد و پليت هاي کشت 

سپس نتيجه آزمايش ها . ساعت گرمخانه گذاري شدند 90درجه سانتيگراد به مدت  24-31شده در دماي 

  .شمارش گريدندهاي ظاهر شده در پليت هاي مناسب انتخاب شده، بررسي و تمام کلني 

 

 نانو يشده در پوشش ها ينمونه کالباس بسته بند يکروبيم يشمارش کل

از کالباس جدا و وزن گرديده  يسطح کالباس با پنبه آغشته به الکل تميز شده، با اسکاپل جراحي قطعات در ابتدا

ذرات نانو  %  5و %  3، % 1 يحاو يل قطعات کالباس روي پوشش هايرسپس در کنار شعله به وسيله پنس است

درجه  9در يخچال و  رفته و به صورت کامل بسته بنديقرار گو نمونه شاهد در پوشش عاري از ذرات نانو  نقره 

  .روز باکتري ها شمارش شدند 32و  20، 21، 19، 8 گذشت پس از. نداد نگهداري شدسانتيگر

 تهيه شده ومحيط کشت پليت کانت آگار  0423-2به شماره  يمطابق با استاندارد مل يباکتربه منظور شمارش 

گرم کالباس  1کالباس خشک از يخچال برداشته و حاوي  (نمونه  2هر کدام ) %  5و %  3، % 1پوشش هاياز نمونه 

ميلي ليتر از هر رقت  1ميزان . رقت هاي مورد نياز تهيه شد. ميلي ليتر پپتون واتر به صورت هموژن در آمد 4با 

شمارش باکتري ها . افزوده شد( پور پليت)در پليت قرار گرفت و محيط پليت کانت آگار به روش کشت آميختني

 .انجام شددرجه سانتيگراد  38 ± 2ساعت گرمخانه گذاري در دماي  90پس از 

 آزمون شيميايي مهاجرت به روش آزمون با مشابه اسيد استيک

است که مهاجرت اجزايي از داخل بسته بندي پليمري به داخل ماده  EN- 1186اساس مهاجرت استاندارد 

در مهاجرت کلي فقط ميزان ماده . غذايي که در تماس مستقيم با پليمر بسته بندي قرار دارد را نشان مي دهد

 ,.Huang and Chen, 2012, Song et al )بسته بندي که به داخل ماده غذايي نفوذ کرده اندازه گيري مي شود

2011.) 

با دستگاه دوخت حرارتي به شکل %  5و %  3 ،% 1ک سطح مشخص از فيلم هايين آزمون يبه منظور انجام ا

پس از انتقال به پاکت ها در ( مشابه غذايي% ) 3پاکت هاي بسته بندي دوخت شده اند و محلول اسيد استيک 

ک ساعت در آون يوزن يک کروزه کوارتزي که به مدت . روز قرارگرفت 18درجه سانتيگراد به مدت  98انکوباتور 
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ت وزن در دسيکاتور يادداشت گرديد و مشابه ير گرفته بود پس از خنک شدن و تثبدرجه سانتيگراد قرا 185

درجه سانتيگراد زير هود تا زماني  188غذايي از پاکت ها به داخل کروزه ريخته شد و کروزه روي هيتر با دماي 

وي هيتر برداشته سپس کروزه از ر. ر گرديديميلي ليتر مشابه غذايي در کروزه باقي بماند به آرامي تبخ 1که 

ميلي ليتر مشابه غذايي باقي مانده نيز تبخير شود و رطوبت به  1ساعت داخل آون قرار گرفت تا  1-2شد، 

کروزه،  2اختالف وزن  .حداقل ميزان برسد سپس وزن کروزه خشک و خنک شده در دسيکاتور يادداشت گرديد

مشابه غذايي مهاجرت کرده که اسيد تبخير شده  مقدار ماده اي است که از داخل بسته بندي پليمري به داخل

سطحي از پليمر که در مجاورت . کروزه بر حسب گرم به دست مي آيد 2اختالف وزن (. 1فرمول) مي باشد

واحد . مشابه غذايي قرار دارد، اندازه گيري مي شود و مساحت بر حسب سانتيمتر مربع اندازه گيري مي شود
  

   
بايد بر حسب  

  

   
حداکثر ميزان مهاجرت . گزارش گردد 

  

   
 .(.1341و همکاران،  ياهر)است  18 

 :1فرمول 

ميزان مهاجرت      
وزن اوليه کروزه–  وزن ثانويه کروزه

سطح تماس مشابه غذايي با بسته بندي
 188888     

 الکتروني ميکروسکوپ پراکنش ذرات با بررسي

 در سوسپانسيون تهيه ازطريق%  5و %  3، % 1 يدر درصد ها يبندپوشش بسته  هاي نمونه سازي آماده ابتدا

 داراي پايه را روي حاصله محلول از سي سي 3 مقدار و انجام آزمايشگاهي هاي فالکون در استونيتريل حالل

 روکش تثبيت جهت آرگون گاز حاوي که 2اسپاترکوتر دستگاه در سپس و گردد تبخير حالل تا گذارده چسب

 هاي نمونه)دقيقه  18 از پس ها نمونه باشد قرار داده شد سپس مي برپايه موجود هاي نمونه روي به طال آب

 تنظيم از بعد نهايت در و يافته انتقال ميکروسکوپ دستگاه محفظه به( طال روکش داراي شده آماده

 (.1341و همکاران،  ياهر) گرديد ظاهر مانتيور روي به نمونه تصاوير  X 10بزرگنمائي روي بر SEM ميکروسکوپ

 يتجزيه و تحليل آمار

ل و جهت يه و تحليتجزSPSS19 نرم افزار له يبه وس يه طرح ساده تصادفيبر پا ين بررسيج حاصل از اينتا

 .دياستفاده گرد يتنيس و آزمون من وياز آزمون کروسکال وال يمعنا دار يبررس

 يافته ها
                                                           
2

 . Spotter Coater 
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 ين بسته بنديا يکروبيت ميرايج نشان از آن داشت که جمع يج شمارش کلي ميکروبي پوشش هاينتا 1نمودار

ممکن است به دليل )ار ميکروبي نيز افزايش يافته است ها باال بوده و با افزايش درصد خلوص کالباس ميزان ب

 .(آلودگي گوشت هاي مصرفي باشد

اورئوس  يلوکوکوساستافدر گروه نانو نقره  %  5و %   3ميکروبي پوشش هاي بسته بندي  يشمارش کل 1جدول 

بين باکتري %  5و %  3از آن است که شمارش ميکروبي در پوشش  ينتايج حاک. دهد يو اشريشياکلي را نشان م

 .مي باشد (p<0/05)هاي اشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس داراي تفاوت معني داري 

 88، % 68 يدر کالباس ها يماندگ ياقزان بيش ذرات نانو نقره از پوشش هاي مختلف و ميرها يبررس 2جدول 

از آن است که ميزان باقي ماندگي ذرات نانو در کالباس در پوشش هاي  يافته ها حاکي. دهد ينشان م%  08و % 

که ميزان باقي ماندگي ذرات نانو وابسته به  يدارد به طور (p< 0/05) تفاوت معني دار با هم%  5و %  3، % 1

داراي %  5ن پوشش يرد بنابرايپذ ير نميي نانو مي باشد و از نوع کالباس تأثدرصد ماده مؤثره پوشش ها

 . کمترين ميزان رهايش بود يدارا%   1بيشترين ميزان رهايش و پوشش 

استافيلوکوکوس اورئوس و  يها يباکتر يحاو يذرات نانو نقره در نمونه ها يماندگ يميزان باق  3و2 ينمودار ها

 يروز مجاورت دهي نشان م 95را پس از  (نمونه هاي اوت شده)داشتند  ييباال يکروبيت ميکه جمع ياکلياشرش

ذرات نانو نقره  %  5مربوط به پوشش هاي حاوي  يماندگ يج  نشان از آن داشت بيشترين ميزان باقينتا. دهند

ش درصد ياست افزا انگر آنيجه نماين نتيا. ذرات نانو نقره بوده است%  3و %  1در مقايسه با پوشش هاي حاوي 

ن يبا ا. گردد يشده م ين ذرات به محصول بسته بنديش ايزان رهايش ميها سبب افزا يذرات نانو در بسته بند

انسان  يبر سالمت يياثرات سو%  5 يينانو يذرات نانو نقره گزارش شده در پوشش ها يماندگ يزان باقيحال م

 .ندارد
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 %(  08و %  88، % 68)شمارش کلي ميکروبي پوشش رايج کالباس -1نمودار

 در گروه استاف اورئوس و اشريشياکلي%  5و %   3شمارش ميکروبي پوشش هاي بسته بندي  -1جدول

 pvalueمقدار   ذرات نانو نقره يحاو يپوشش بسته بند

 825/8 نانو نقره%  3 يپوشش بسته بند

 825/8 نانو نقره%  5 يپوشش بسته بند

 

 %( 08و %  88، % 68کالباس )ميزان باقي ماندگي ذرات نانو نقره در پوشش هاي مختلف  يبررس -2جدول

 pvalueمقدار   نوع کالباس

 610/6 % 06کالباس 

 610/6 % 06کالباس 

 610/6 % 06کالباس 
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 ذرات نانو از نظر باکتري اشرشياکلي يماندگ يمقايسه پوشش هاي نانويي در ميزان باق -2نمودار 

 

 ذرات نانو از نظر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس يماندگ يمقايسه پوشش هاي نانويي در ميزان باق -3نمودار 

نانو نقره توسط ميکروسکوپ الکتروني با %  5و %  3بررسي و ارزيابي پوشش هاي بسته بندي حاوي  2و 1ريتصو

دهد که به صورت کامال همگن مشاهده شده و  يماکرومتر را نشان م 1در مقياس  kx 18ميزان بزرگنمايي 
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نانومتر گزارش  06سايز متوسط ذرات نقره حدود . گردد يپراکنش ذرات در تصوير به صورت يکدست مشاهده م

 .شد

 

 ذرات نانو نقره%  3ميکروسکوپ الکتروني پوشش بسته بندي حاوي  -1تصوير

 

 ذرات نانو نقره%  5الکتروني پوشش بسته بندي حاوي ميکروسکوپ  -2تصوير

 بحث

 هاي پيشرفته بسته درتکنولوژيو روي کنترل و تنظيم متمرکز شده  بر بندي غذا به خصوص بسته در حال حاضر

خود را ، توانند نسبت به شرايط محيطي پاسخ دهند شود که مي مي بندي با استفاده از نانو موادي هوشمند انجام 
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هاي هوشمند   بندي  بسته از اين رو کننده را نسبت به آلودگي يا حضور پاتوژن آگاه کنند و مصرف کنندترميم 

تغييرات  و کرده آزاد داخل بسته از خود ماده نگهدارنده در صنايع غذايي به محض شروع فساد در ماده غذايي در

 کننده اعالم خيص داده و به مصرفمايعات را از ماده غذايي داخل بسته تش خروج و رطوبت نفوذدمايي، 

ترين نگراني در  ها مهم  بندي هاي فعال کامالً مشهود است چون در اين بسته بندي در بسته نانو کاربرد. کنند مي

بندي بسيار مهم است  مورد جذب و مصرف اکسيژن است به عالوه خاصيت ضد ميکروبي هم براي اين نوع بسته

هاي نانو زمان ماندگاري  يلمف(Timothy & Duncan, 2011). دهند ين نياز پاسخ ميکه محصوالت نانو به خوبي به ا

کنند از  تر شده و به محيط زيست کمک مي محصول را افزايش مي دهند از اين رو مي توانند باعث هدر رفت کم

معمولي برخوردارند هاي  پذيري باالتري نسبت به فيلم ها به علت داشتن ضخامت اندک از انعطاف طرفي اين فيلم

ها بدين معنا  کند اما نازکي اين فيلم ها مؤثر است و به زيبايي محصول کمک مي اين نازکي در شفافيت اين فيلم

 ,Huang & Chen) ترند هاي معمولي هم محکم نيست که از مقاومت و استحکام برخوردار نيستند بلکه از فيلم

2012). 

در ساختار پليمرهاي با توجه به ويژگي هاي ضد ميکروبي نانو کامپوزيت ها يکي از مهم ترين کاربرد هاي آنها 

مقاومت مرزي بسته بندي غذايي مي باشد که موجب بهبود خواص نگهداري، خواص ممانعت کنندگي و بهبود 

 مي شود پالستيکي بسته بندي و ديگر ظروف اتيلن ترفتاالت هاي پلي بطريدر اکسيژن و دي اکسيد کربن 

(Martinez-Abad et al., 2012, Tankhiwale &  Bajpai, 2012). 

و  يسالمت يايل مزاينانو ذرات در صنعت غذا و دارو به دل يحاو يبسته بند يکاربرد پوشش هانيز در کشور ما  

پوشش هاي بسته بندي حاوي ماده مؤثره نقره در  ن راستايکه در ا آن مورد توجه واقع شده است يبهداشت

و مطلق رپو ليو) باشد يمخاصيت آنتي باکتريال  يداراچرا که نقره  داشته است يمحصوالت غذايي رواج بسيار

 .(1308همکاران 

 يها يذرات نانو نقره در برابر باکتر يحاو يپوشش ها يکروبيت ضد مين پژوهش خاصيج بدست آمده در اينتا

و  ساختار بررسيسايز ذرات، نحوه پراکنش ذرات و  يلوکوکوس اورئوس را نشان داد و بررسيو استاف ياکلياشرش

، % 1 يز نانو ذرات نقره در پوشش هاياز آن بود سا يحاکز ين الکتروني ميکروسکوپ از نانو نقره ذرات مورفولوژي

در  2819در سال  Kumar Anal & Akbar يافته هايج با ين نتاينانومتر است که ا 188کمتر از %  5و %  3

 و وميمور يفيت سالمونال برابر در يرو دياکس نانوذرات فعال يبند بسته يکروبيخصوص اثر ضد م

 توسط ذرات نانو اندازه و ساختار ين بررسيمصرف و همچن آماده مرغ گوشت در اورئوس لوکوکوسياستاف

 . داشت ينانومتر همخوان 188ذرات از بر کمتر بودن اندازه يو گزارش بدست آمده مبن يالکترون کروسکوپيم
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Patiño پلي را در پوشش هاي کامپوزيت روي-نقره ذرات ميکروبي ضد فعاليت 2813ز در سال ين و همکاران 

 ((ATCC 14028موريوم تيفي سوسيس ها با هدف مهار سالمونال بندي بسته ن ذرات به عنوانيحاوي ا آميد

ذرات نانو نقره  يکروبيج بدست آمده در خصوص اثر ضد ميج گزارش شده مشابه نتايقراردادند و نتامورد بررسي 

 . در پژوهش حاضر بود

برابر بسته  2زان يبه م يبر زمان ماندگار يينانو يکالباس خشک در پوشش ها يبسته بند يزان اثر گذاريم

بسته که اثر  2813در سال  و همکاران  Cachaldoraمشابه  يجه ايدر نتد يج گزارش گرديرا يها يبند

 يبر رو رادر خأل  يو بسته بند O2:N2:CO2 اوت اختالط سه گازمتف يبا نسبت هااتمسفر اصالح شده در  يبند

ط بسته يتمام شرا يهفته برا 0شتر از يبال يمورس يه بودند زمان ماندگارداد قرار يابيارز موردال يمورس يماندگار

 يدار يسه  معنيدر مقا يول اعالم شد (جيرا يبرابر نسبت به بسته بند 2زان يبه م يش زمان ماندگاريافزا) يبند

در  يو بسته بند (P <0.05) در خأل ياتمسفر اصالح شده، بسته بنددر  يبسته بندان يم يزان اثر گذاريم

 . کارآمدتر نشان دادند يينانو يپوشش ها ) (p= 0.034ذرات نانو نقره  يحاو يپوشش ها

ذرات  يکروب کشيل اثر ميذرات نانو نقره به دل يحاو يپژوهش حاضر که بسته بندسه يدر مقا يج مشابهينتا

 يمعرف يکروبيضد م يبه عنوان بسته بند ياکليلوکوکوس اورئوس و اشرشياستاف يها يباکترنانو نقره در مقابل 

اثر گذاري ذرات نانو بر افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک حفظ کيفيت کالباس خشک و شده و منجر به 

   PVOHهاي ميکروبي فيلم ضد بندي بستهکه اثر  2813در سال  و همکاران Marcos يافته هايد با يگرد

 يافته هايبررسي نمودند و  تخميري سوسيس در مونوسيتوژنز ليستريا مقدار نايسين را بر روي کاهش حاوي3

 رشد کاهش يرو شده را بر اصالح اتمسفر يبند بسته ن ويسيکه اثر نا 1341و همکاران در سال  يخواجه عل

آن  يش زمان ماندگاريو افزا  يونيس امولسيسوس ک دريالکت ديو اس يهواز يل، سرماگراهايمزوف يها يباکتر

 .قرار دادند، بدست آمد يمورد بررس

نانو نقره را بر بار %  5و %  3 يحاو يبسته بند ياثر استفاده از پوشش ها 1342در سال  ياسمعيل يقيدر تحق 

ج مشابه با پژوهش انجام ينتا. نمود يه از کشتارگاه بررسيساعت اول 90عرضه شده در طول  يمرغ ها يکروبيم

ش زمان ينقره در افزا ذرات نانو يحاو يکالباس گزارش شد که نشان از مؤثر واقع شدن پوشش ها يگرفته بر رو

 . داشت ييت محصول غذايفيو حفظ ک يماندگار

                                                           
3
. PVOH: Polyvinyl alcohol  
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افزايش عمر نگهداري فيله در جهت  يج مشابهيبه نتا 1341در سال  شريفي سلطاني و همکاران نيهمچن

 يها يباکتر رشد و کاهش( سانتيگراد 3±1) فيلم هاي نانونقره در دماي يخچال در يق بسته بندياز طرمرغ 

 درروز  8به  جيرا يبند بسته در روز 2له مرغ از يف يش زمان ماندگاريلوکوکوس و افزاياستاف و ياکليشياشر

 . دنديرس نقره نانو يبند بسته

نمونه کالباس خشک و در  يق بر رويج تحقينتا يز در راستاين 1348در سال   و همکاران يفروغ يافته هاي

س کوکتل حاکي از ياثرات استفاده از پوشش نانو در افزايش عمر ماندگاري فرآورده غذايي سوس يخصوص بررس

 يج آن معنينتا يبوده و به طورکل يگوشت يهافرآورده   يپوشش نانو در افزايش عمر ماندگار تأثير مثبت

 .ديگزارش گرد (p<0.05)دار

نتايج نشان داد ميزان . ق ميزان باقي ماندگي نانو ذرات نقره مورد بررسي قرار گرفتيبه عنوان هدف دوم تحق

در . ديگزارش گرد  p= 0.018 دار و يج معنيل نتايه و تحليتجز. بود ppm 3باقي ماندگي در نمونه ها کمتر از 

نهائي  هشد يبند بسته لمحصو در نانو ذرات ماندگي باقي ميزان ،1341در سال  اهري و همکارانن راستا يا

 . ها بودنمونه در  ppm 1از  رـکمت دگيـمان اقيـب از حاکي نمودند و نتايج را بررسي زعفران

 ييت هايکه نانو کامپوز 1348در سال  فر و همکاران يامامق يکالباس خشک مشابه تحق يق بر رويج تحقينتا

 يآب پرتقال تازه استفاده کردند، نشان از معن يبرا يلن سبک و نانو ذرات نقره را به عنوان بسته بنديات ياز پل

بدست   p=0.025 کالباس يداشت که در نمونه ها (p<0.05)يکروبيت ميدار بودن اثر نانو ذرات بر کاهش جمع

 .آمد

به عنوان هدف در پژوهش انجام شده  زمان ماندگاري کالباس به هنگام استفاده از پوشش هاي بسته بندي 

ش يافزا نقره با پوشش هاي رايج مصرفي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت و نتايج نشان دهنده حاوي ذرات نانو

 (p=0.025)دار  يبه طور معن يکروبيماه و منتج از کاهش بار م 2ماه به  1کالباس خشک از  يعمر مفيد نگهدار

 .بود

 ينتيجه گير

و %  3ق نشان داد که در مقايسه اي ميان پوشش هاي بسته بندي حاوي يانجام گرفته از اين تحق يها يبررس 

کارآمدتر نشان داد بدين ترتيب که به هنگام استفاده از پوشش هاي حاوي %  5ذرات نانو نقره، پوشش هاي %  5
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ي  و شاهد تعداد باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس و اشرشياکل%  3ذرات نانو نقره نسبت به پوشش هاي %  5

 .کاهش يافت%  80به ميزان 

به عنوان کارآمدترين پوشش در جهت کاهش بار ميکروبي و افزايش زمان ماندگاري کالباس %  5پوشش نانويي 

 .برابر بود 2به ميزان  خشک شناخته شده و نتايج نشان دهنده افزايش زمان ماندگاري کالباس خشک

 .د نداشت از اين رو در نتايج بررسي نگرديددر عمل تفاوتي با نمونه شاه%  1پوشش بسته بندي 
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