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 چکیده

های اخیر، این مطالعه با  پذیر و افزایش قابلیت ضدمیکروبی آنها در سال بندی زیست تخریب های بسته با توجه به تمایل به فیلم سابقه و هدف:

 کارگیری بتاگلوکان جهت تولید فیلم ضدمیکروبی حاوی عصاره میوه درخت بلوط، انجام گرفت.ه هدف بررسی قابلیت ب

درصد  4و  2،  1های مختلف  غلظت حاوی بتاگلوکان فیلم اکسیدانی آنتی و نوری مکانیکی، فیزیکی، های ویژگیدر این مطالعه  ها:مواد و روش

 زا بررسی شد. های تهیه شده بر چهار باکتری بیماری بررسی شد. همچنین اثر ضدمیکروبی فیلم بلوط درخت میوه عصاره

هیا افیزایش و مییزان نپویپیذیری بیه بخیار آ  آنهیا کیاهش          نتایج نشان داد که در اثر افزودن عصاره میوه درخت بلوط ضخامت فییلم  :هايافته

پذیری بیشتری را از خود نشان دادند در حالی کیه مقاومیت آنهیا بیه شکسیت       اره، انعطافهای حاصله در اثر افزودن عص داری داشت. فیلم معنی

داری نشان داد. افزودن عصیاره موجیب افیزایش     داری نشان داد. حاللیت فیلم ها با افزایش مقدار عصاره افزوده شده، کاهش معنی کاهش معنی

های ترکییب شیده بیا عصیاره افیزایش       اکسیدانی فیلم ها شد. فعالیت آنتی رنگ آندار روشنی و زردی  ها و کاهش معنی دار رنگ قرمز فیلم معنی

زا جلیوگیری   های بیماری ( از رشد میکروارگانیسم>05/0pداری ) درای را نشان داد. فیلم های حاوی عصاره میوه درخت بلوط به طور معنی معنی

 کردند.

ی  بندی گستره ضدباکتری طبیعی دارای پتانسیل استپاده در فیلم به منظور بستهعصاره میوه درخت بلوط به عنوان یک عامل  گیري: نتیجه

 باشد. های غذایی، به ویژه مواد غذایی حساس به اکسیژن، می وسیعی از فرآورده

  فعالیت آنتی اکسیدانی ،عصاره میوه درخت بلوط ،فعالیت ضدمیکروبی ،بتاگلوکانفیلم  واژگان كلیدي:

  مقدمه 

های پلیمری مصنوعی شییمیایی بیه طیور     و پوشش ها فیلم

گیرند،  بندی مواد غذایی مورد استپاده قرار می وسیعی در بسته

پیذیری در طبیعیت    عیدم تجزییه   ها فیلماما مشکل اساسی این 

امییروزه توجییه زیییادی بییه سییاخت و تولییید    باشیید. لییذا مییی

و  هیا  فییلم پیذیر تحیت عنیوان     های زیسیت تخرییب   بندی بسته

پروتئینیی، لییییدی و پلیی سیاکاریدی(     خوراکی ) های پوشش

های زییادی   های گذشته پیشرفت در طول سال. (1)شده است 

و پوشش های خوراکی که حای عوامل  ها فیلمدر زمینه توسعه 

داری مییواد غییذایی،  ضییدمیکروبی هسییتند، جهییت بهبییود نگییه

ی خوراکی قابلیت زیادی بیرای  ها فیلم. (2)مشاهده شده است 

حمل ترکیبات فعال مانند عوامل ضدمیکروبی دارند. این فییلم  
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ها برای محصوالت غذایی تازه یا فرآوری شده اسیتپاده شیده و   

 .  (3)های ظاهری می شوند  باعث بهبود ویژگی

یی پاییدار از نظیر فیزیکیی تولیید     هیا  فییلم سیاکاریدها   پلی

باشیند. هیر    کنند و قابلیت کاهش انتقال اکسیژن را دارا می می

باشند. این ویژگی  چند که، آنها موانع خوبی برای بخار آ  نمی

سیاکاریدها را   پلیی  کننیدگی از اکسییژن،   قابل مالحظه موانعت

کنید.   برای محافظت مواد غذایی از اکسیداسییون مناسیب میی   

سییاکاریدی را بییه عنییوان عوامییل فداکارانییه    ی پلیییهییا فیییلم

(sacrificing agentsمی ) ساکاریدهای کیه عمیدتا    شناسند. پلی

گیرند، نشاسته، سیلولز و   در تشکیل فیلم مورد استپاده قرار می

باشند  می اگینان، پکتین ها، کیتوزانمشتقات آن، آلژینات، کار

(5 ،4). 

ای متشیکل از   سیاکارید غیرنشاسیته   پلی هموبتاگلوکان یک 

گلوکزها اسیت کیه در دییواره سیلولی      پلی 3،  1-پیوندهای بتا

های غالت مثل برنج، گندم، جو دوسر، چیاودار و سیورگوم    دانه

سیاکارید نیوعی هیدروکلودیید اسیت کیه       وجود دارد. ایین پلیی  

توانایی تشکیل ژل و حپظ ژل را دارد. این ترکییب محلیول در   

وده و محلیول آن از ویسیکوزیته بیاالیی برخیوردار اسیت.      آ  ب

هیای پیشیین نشیان داده اسیت کیه بتاگلوکیان دارای        پژوهش

ای نظیر تقویت سیستم ایمنی بدن،  خواص فراسودمند و تغذیه

کاهش میزان کلسترول مضر و همچنین اثر ضدسرطانی اسیت.  

ی هیا  توانید رادیکیال   های فنولیک میی  این پلیمر با داشتن گروه

آزاد را به دام بیانیدازد. بتاگلوکیان در صینعت غیذا بیه عنیوان       

رود. این  دهنده ژل به کار می دهنده و تشکیل پایدارکننده، بافت

کنید   میی   ترکیب فیبری از سرطان معده و روده نیز جلیوگیری 

(6)   . 

فییرآوری نامناسییب و آلییودگی میکروبییی، مانییدگاری مییاده  

دهد و منجیر بیه افیزایش خطیر ابیتال بیه        غذایی را کاهش می

گیردد. بیه همیین دلییل      های ناشی از مصرف غیذا میی   بیماری

های فعیال   یبند ای در زمینه ساخت بسته های گسترده پژوهش

میکیرو  صیورت گرفتیه اسیت. اسیتپاده از       و دارای عوامل ضد

ی ضیدمیکرو  در مقایسیه بیا افیزودن مسیتقیم میاده       ها فیلم

تر است زییرا ترکییب ضیدمیکرو  بیه     مؤثرضدمیکرو  بسیار 

کندی از سطح بسته بندی به ماده غذایی آزاد میی شیود و در   

حپییظ غلظییت موردنیییاز بییرای جلییوگیری از رشیید میکروبییی  

 .  (7)گردد  می

متیر ارتپیاب بیشیتر در منیاط       24درخت بلوط با حداکثر 

گونه از این درخت در ناحییه   344کند . بیش از  سرد رشد می

کند. در اییران از   گونه در ایران رشد می 244مدیترانه و اروپا و 

هیای پوسیتی،    ی این درخت برای درمان بیماری پوست و میوه

هیای   سیتی قسیمت  شود. فعالیت زی اگزاما و واریس استپاده می

مختلف درخت بلوط باعث شده است تا بیه عنیوان ییک میاده     

دهید   ها نشیان میی   کاربردی در صنعت به آن نگاه شود. گزارش

های مختلف بلوط شیامل فالونودییدها،    که ترکیبات اصلی گونه

آلکالودیدها، گلیکوزیدها، تانن ها، ترکیبات فنیولیکی، سیاپونین   

ند و همچنیین گونیه هییای   هیا، تیرپن هیا و اسیترودیدها هسیت     

مختلف این درخت دارای فعالیت ضیدمیکروبی، ضدویروسیی و   

ها حاکی از آن است که  باشند. نتایج پژوهش اکسیدانی می آنتی

های مختلف درخت بلوط به دلییل   فعالیت ضدمیکروبی قسمت

هیای   اکسیدانی موجود در آن است. قسمت وجود ترکیبات آنتی

اکسییدانی   یی از ترکیبات آنتیمختلف درخت بلوط محتوی باال

 .  (7-9)باشند  میکروبی می و دارای خاصیت ضد

Vinha  ترکیبییات شیییمیایی و  2016و همکییاران در سییال

های مختلف چهار گونه متپیاوت   اکسیدانی قسمت پروفایل آنتی

هیای   درخت بلوط را مورد مطالعه قیرار دادنید. عصیاره قسیمت    

درجیه   40آ  در دمیای  -حیالل الکیل  مختلیف بیا اسیتپاده از    

سانتیگراد و زمان یک ساعت به دست آمد. نتایج نشان داد کیه  

های مختلف درخت بلوط، هسته میوه بلیوط دارای   بین قسمت

و  Muskhazli. (10)اکسیییدانی اسییت  بهتییرین فعالیییت آنتییی 

ای بییر روی اثییر   مطالعییه مقایسییه  2008همکییاران در سییال  

ضدباکتریایی عصاره آبی و متیانولی گیال درخیت بلیوط علییه      

انجیام دادنید. نتیایج     Cellulosimicrobium cellulansباکتری 

اکی از آن بود که هر دو عصاره اثر معناداری بر روی کیاهش  ح

 .  (11)رشد این باکتری داشتند 

هیای صیورت گرفتیه، تیاکنون پژوهشیی       با توجه به بررسی

مبنی بر بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضید میکروبیی ترکیبیات    
بندی بر پاییه   موجود در عصاره میوه درخت بلوط در فیلم بسته

بتاگلوکان صورت نگرفته است بنابراین هدف از پژوهش حاضیر  
اکسییدانی   نتیهای فیلم بتاگلوکان و قابلیت اثر آ ارزیابی ویژگی

و ضدمیکروبی آن در اثر افیزودن عصیاره مییوه درخیت بلیوط       
 باشد.     می

  هامواد و روش 
میییوه بلییوط از کییوه هییای اطییراف شیییراز تهیییه گردییید.   

 (Merckبتاگلوکییان و گلیسییرول و متییانول از شییرکت مییر  ) 

هینتیون آگیار از    -کشیت میولر  آلمان خریداری شدند. محیی   

 ( آمریکا تهیه گردید.(Sigma–Aldrichشرکت سیگما آلدریچ 

مطاب  روش اشاره شیده بیه وسییله    روش استخراج عصاره: 

Amessis-Ouchemoukh
، انجییام 2017و همکییاران در سییال   

گرفت. بدین منظور نمونه مییوه بلیوط بیه وسییله آسییا  بیه       

گیرم از پیودر    1و جهت استخراج عصیاره  صورت پودر درآمده 
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اتانول حل شده و در دمیای اتیاب بیه    میلی لیتر  50مذکور در 

پیس از آن محلیول    ساعت روی همزن قرار داده شد. 24مدت 

دور در دقیقیه( و   6800دقیقه سیانتریپیوژ شیده )   20به مدت 

این عملیات استخراج سه مرتبه انجیام گرفیت. سییس عصیاره     

تیا زمیان میورد     C°4بندی شده و در دمیای   های حاصله در 

   .(12) داری شدند استپاده نگه

برای تهییه فییلم بتاگلوکیان روش شیجاعی علیی      تهیه فیلم: 

ات الزم بکیار رفیت. بطیور    آبادی و همکیاران بیا انجیام اصیالح    

لیتر آ  مقطیر افیزوده    میلی 100گرم بتاگلوکان به  1خالصه، 

زدن به آرامیی انجیام شید، تیا      عمل هم C°82شد و سیس در 

دقیقه گلیسیرول   15بتاگلوکان به طور کامل حل شود. پس از 

درصیید حجمی/حجمییی وزن پلیمییر بییه عنییوان  50بیه میییزان  

ی دارای عصیاره بیه   هیا  فییلم ییه  کننده افزوده شد.. برای ته نرم

درصد حجمی/حجمی، عصاره بلوط به محلول  4و  2، 1ترتیب 

میلی لیتیر از هیر محلیول بیه      50بتاگلوکان افزوده شد سیس 

ها در ییک   ای ریخته شد. قالب های شیشه آرامی در داخل قالب

سطح کامالً تراز قرار داده شدند تا در دمای محی  خشک شده 

روی فویییل  هییا فیییلمشییوند. سیییس اییین تشییکیل  هییا فیییلمو 

آلومینیومی قرار داده شده و برای تعدیل رطوبتی )رسییدن بیه   

% 53و رطوبت نسبی  C°25وزن ثابت( در دسیکاتور در دمای 

% از محلیول  53نگهداری شیدند. بیرای ایجیاد رطوبیت نسیبی      

های مورد نظر  اشباب نیترات منیزیوم استپاده شد. سیس آزمون

 .(13)ام پذیرفت ها انج روی آن

 -بیا میکرومتیر )میتوتیو     هیا  فییلم ضخامت  ضخامت فیلم ها:

نقطیه مختلیف در هیر     6ها در  گیری ژاپن( تعیین گردید. اندازه

نمونه تکرار شد. میانگین ضخامت محاسیبه شیده و در تعییین    

 قدرت کششی، نپویپذیری به بخار آ  استپاده گردید.  

بیه   هیا  فییلم پس از آنکه : ها فیلمگیری میزان رطوبت  اندازه

یزان رطوبت آنها، تعییین شید. بیرای    تعادل رطوبتی رسیدند، م

 C˚ 110انجام این آزمایش، ظروف آلومینیومی خالی در دمای 

بییه وزن ثابییت رسیییده و پییس از سییرد شییدن تییوزین شییدند.  

ها قیرار داده شیده و بیا تیرازو بیا       های فیلم درون کیسول نمونه

هیای حیاوی فییلم در     گرم توزین شدند. کیسول 0001/0دقت 

قرار گرفتند تا به وزن ثابت برسند. پس   C°110آون در دمای 

از سرد شیدن در دسییکاتور، مجموعیه وزن گردیید. محتیوای      

بیر پاییه وزن مرطیو  از رابطیه زییر محاسیبه        ها فیلمرطوبت 

 .(14)گردید 
 وزن آ ×  100

 =درصد رطوبت بر مبنای وزن مرطو 
 وزن نمونه مرطو 

 

نمونه های فیلم در  :در آب ها فیلمگیری حاللیت  اندازه

بریده شده و پس از تعیین وزن اولیه در دمای  2×2ابعاد 

C°110 ،لیتر آ  مقطر قرار گرفته و  میلی 50ها درون  نمونه

زدن مالیم به  تحت هم C°25تحت شرای  ثابت در دمای 

ساعت قرار گرفت. محلول حاصله توس  کاغذ صافی  6مدت 

که قبال به وزن ثابت رسیده و توزین شده بود صاف گردید. 

 . (15)درصد حاللیت فیلم در آ  از رابطه زیر محاسبه گردید 

 

100× 

 وزن  – وری غوطه از پس خشک فیلم وزن

 اولیه خشک ماده
 حاللیت = درصد

 فیلم در موجود اولیه خشک ماده وزن

 

 :در برابر بخار آب ها فیلمگیری میزان نفوذپذیری  اندازه

 به بخار آ  با استپاده از روش شماره ها فیلممیزان نپویپذیری 

E96  مصو ASTM   تعیین گردید. نمونه فیلم روی ظروف

متر مربع حاوی کلرید  00287/0ای با مساحت دهانه  شیشه

کلیسم بدون آ  قرار داده شد و با کمک پارافین مایع دربندی 

گردید تا امکان ورود رطوبت از جایی غیر از سطح فیلم ممکن 

  ای حاوی فیلم درون دسیکاتور حاوی آ نباشد. ظروف شیشه

نمک اشباب قرار گرفتند. به علت وجود کلرید کلسیم در داخل 

ها و وجود آ  نمک اشباب در دسیکاتور، به ترتیب  سلول

ای و دسیکاتور  درصد در ظرف شیشه 75و  0رطوبت نسبی 

،  C°25ی  ایجاد شد. اختالف رطوبت در دو سمت فیلم در دما

ی  ازهپاسکال ایجاد کرد. در ب55/1753فشار بخاری معادل 

ها را از دسیکاتور  ساعت، هر ساعت یک بار ظرف 10زمانی 

خارج کردیم و تغییر در وزن ظروف با استپاده از یک ترازوی 

ثبت شد سیس نمودار تغییات وزن  0001/0دیجیتال با دقت 

ظرف نسبت به زمان، رسم گردید. با تقسیم شیب خ  حاصله 

بدست آمد.  بر سطح فیلم مورد بررسی نرخ انتقال بخار آ 

گیری  گیری شد. هدف اندازه اندازه ها فیلمسیس ضخامت 

رطوبتی بود که جذ  فیلم شده اما از آن عبور نکرده بود 

میزان نپویپذیری بخار آ  توس  معادله زیر محاسبه  .(16)

  گردید:
 آ  وزن بخار انتقال نرخ×  فیلم ضخامت

 بخارآ  انتقال = نرخ
 فیلم سمت دو در موجود فشار اختالف

 

های  ویژگی :ها فیلمهای مکانیکی  گیری ویژگی اندازه

شامل قدرت کشش )مگاپاسکال( و افزایش  ها فیلممکانیکی 

 های فیلم توس  دستگاه طول تا نقطه شکست )%( نمونه

Testometric ( 5/1×  10تعیین گردید. تمام برش های 
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 C°25های مورد آزمایش قبالً در دمای  متر مربع( نمونه سانتی

% که توس  دسیکاتور دارای محلول اشباب 53و رطوبت نسبی 

ساعت قرار داده  48نیزیم فراهم شده بود به مدت نیترات م

متر و سرعت  سانتی 5شده بودند. فاصله بین دو فک دستگاه 

متر بر دقیقه انتخا  شد. مقاومت  میلی 50ها  حرکت فک

  .(17)ها از رابطه زیر محاسبه گردید  کششی روکش
 شدن پاره لحظه در نیرو حداکثر

 کششی = قدرت
 فیلم عرض×  فیلم ضخامت

 

مطاب  روش نوری و  ها فیلمرنگ : ها فیلمبررسی رنگ 

های روشنی  از طری  ویژگی ها فیلمهمکاران بررسی شد. رنگ 

(L( قرمزی ، )a( و زردی )b با استپاده از رنگ سنج مدل )

TES – 135 A گیری ها  ساخت کشور تایوان ارزیابی شد. اندازه

 . (18)در سه تکرار انجام گرفت 

اکسیدانی  فعالیت آنتی :ها فیلماکسیدانی  فعالیت آنتی

مطاب  روش برند ویلیامز و همکاران تعیین شد . بطور خالصه 

لیتر آ  مقطر حل  میلی 5گرم از هر نمونه فیلم در  میلی 25

 9/3به  لیتر از محلول عصاره فیلم میکرو 100شد و سیس 

موالر(  میلی 1/0)محلول متانولی  DPPH لیتر محلول میلی

دقیقه در دمای اتاب در  60اضافه شده، و سیس به مدت 

نانومتر در  517تاریکی نگهداری شد. سیس جذ  آن در 

 مقابل متانول خوانده شد و درصد فعالیت خورندگی رادیکال

DPPH با استپاده از فرمول زیر  محاسبه گردید: 

DPPH scavenging activity (%) = (Ablank - sample/ 

Ablank) × 100  

  A( و نمونهDPPHجذ  بالنک )محلول متانولی  Aکه بالنک

 .(19)دهند  جذ  نمونه را نشان می

 میکروبی به روش دیسک انتشاری: ررسی فعالیت ضدب

ی خوراکی در حالت تماس ها فیلمفعالیت ضد میکروبی 

کمی با استپاده از روش آگار دیسک  به صورتمستقیم 

( تعیین شد. Solid Disc Diffusion Methodدیپوزیون )

 به صورتمیکروبی تحت شرای  اسیتیک  ی ضدها فیلم

متر برش داده شده و بر روی  میلی 6هایی با قطر  دیسک

هینتون آگار قرار داده شدند. قبل از قرار  -محی  کشت مولر

ها بر روی سطح محی  کشت، کشت سطحی با  دادن دیسک

میکرولیتر محی  کشت مایع محتوی  100استپاده از 

های مورد آزمایش  از هر کدام از باکتری CFU/ml   108تقریبا

 24به مدت  C°37ها در دمای  ام گرفت. سیس پلیتانج

گذاری شدند. منطقه بازداری که از اختالف  ساعت گرمخانه

ها محاسبه گردید، به  های تشکیل شده از قطر دیسک قطر هاله

در نظر گرفته شد  ها فیلممیکروبی  عنوان شاخص فعالیت ضد

(19). 

تکرار انجام شید و نتیایج بیا     3ها در  کلیه آزمونآنالیز آماری: 

( و در صورت لزوم آزمیون  ANOVAنالیز واریانس یک طرفه ) آ

( مورد α=05/0داری )( در سطح معنیDancanتعقیبی دانکن )

 افیزار  ها با کمیک نیرم   گرفت. تجزیه و تحلیل داده استپاده قرار 

vs.17 SPSS انجام شد. 

 هايافته 
ویژگی های فیزیکی )ضخامت، مقیدار رطوبیت، حاللییت و    

نپویپذیری به بخار آ ( و مکیانیکی )افیزایش طیول در نقطیه     

 3، و 2، 1ی کنترل )شیاهد(،  ها فیلمشکست و قدرت کششی( 

درصد حجمی/حجمیی عصیاره در    4و  2، 1، 0ترتیب دارای به

مقادیر پارامترهای رنگیی    2در جدول یکر شده است.  1جدول 

L ،a ،b ه شیده  دی شاهد و دارای عصاره درخت بلوط اراها فیلم

 است.

 
 (n=3) ها فیلم و مکانیکی فیزیکیهای  میانگین و انحراف معیار ویژگی .1جدول 

  قدرت کششی
(MPa) 

افزایش طول در نقطه 

 (%) شکست

WVP 
g s−1m−1Pa−1× 10−10 

 حاللیت
 (%) 

 مقدار رطوبت
 (%) 

  ضخامت
(mm) 

 نوب فیلم

76/25  ± 65/0 a 91/13  ± 46/0 d 8.34 ± 83/0 a 93/30  ± 15/0 a 08/15  ± 26/0 a 0.043 ± 001/0 d شاهد 

18/23  ± 33/0 b 01/15  ± 11/0 c 17/1  ± 16/0 b 93/29  ± 09/0 b 48/14  ± 55/0 a 053/0  ± 001/0 c 1 

65/19  ± 37/0 c 59/16  ± 29/0 b 42/1  ± 08/0 b 17/29  ± 71/0 b 62/14  ± 52/0 a 076/0  ± 001/0 b 2 

58/15  ± 34/0 d 94/17  ± 21/0 a 66/1  ± 07/0 b 34/27  ± 41/0 c 14/13  ± 03/0 b 095/0  ± 001/0 a 4 
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 (n=3) ها فیلم نوری های ویژگی معیار انحراف و میانگین .2 جدول

b a L نوب فیلم 

57/16  ± 26/0 a 62/0  ± 01/0 d 65/89  ± 26/0 a شاهد 

74/15  ± 16/0 b 39/3  ± 24/0 c 34/85  ± 37/0 b 1 

02/15  ± 14/0 c 43/4  ± 29/0 b 82/79  ± 35/0 c 2 

41/12  ± 17/0 d 28/6  ± 39/0 a 43/67  ± 28/0 d 4 

 

ی هیا  فییلم فعالیت آنتی اکسییدانی فییلم شیاهد و     1شکل 

دهید.   های مختلف از عصیاره بلیوط را نشیان میی     دارای غلظت

ی هیا  فییلم میکروبیی   دست آمیده از بررسی فعالیت ضد نتایج به

 باسیییلوس ،اسییتافیلوکوس اوردییوس بییاکتری  4حاصییله بییر  

نیییز در شیکل    سالمونال انتریتیدیسو  شرشیاکلی، اسوبتیلیس

 اراده شده است.  2

 

 

 (n=3) بلوط عصاره از مختلف های غلظت دارای های فیلم و شاهد فیلم اکسیدانی آنتی فعالیت. 1شکل 
  .دارند دار یمعن اختالف یکدیگر ( با> 05/0pسطح ) در دانکن آزمون اساس بر متپاوت حروف با مقادیر

 

 
 (n=3) زا بیماری باکتری 4 بر حاصله های فیلم میکروبی ضد فعالیت. 2شکل  
 .دارند دار معنی اختالف یکدیگر ( با> 05/0pسطح ) در دانکن آزمون اساس بر متپاوت حروف با مقادیر
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  بحث 

هیای   ویژگیی : هیا  فییلم های فیزیکیی و مکیانیکی    ویژگی

اراییه شیده اسیت.     1در جیدول   هیا  فییلم فیزیکی و مکیانیکی  

متر بیود کیه بیا     میلی 043/0ضخامت فیلم شاهد )فاقد عصاره( 

داری  طیور معنیی  ه افزودن عصاره و متناسیب بیا غلظیت آن بی    

ای کیه بیشیترین ضیخامت مربیوط بیه       افزایش یافت، به گونیه 

در  هیا  فییلم % عصاره بیود. افیزایش ضیخامت    4ی دارای ها فیلم

حضور عصاره احتماالً به علت افزایش میزان مواد جامد موجود 

هیای عصیاره در    ها است. البته نحوه قرارگییری مولکیول   در آن

است. مطالعات متعدد نیز بیا   مؤثرفیلم نیز در افزایش ضخامت 

افزایش ضخامت را مشیاهده   ها فیلمافزودن عصاره و اسانس به 

به دام افتادن ترکیبات فنیولی  نموده اند که دالیل احتمالی را، 

با وزن مولکولی باال موجود در عصاره و اسانس موجود در فیلم، 

 تر اضیافه شیده در فییلم، دانسیته انید      و همچنین عصاره غلیظ

(21 ،20). 

% بیود.  08/15-14/13در محیدوده   هیا  فیلممیزان رطوبت 

داری در مییزان رطوبیت    % عصاره سبب کاهش معنی4افزودن 

(. در حضور عصیاره، درصید حاللییت    >05/0pردید )فیلم ها گ

داری کاهش نشان داد. علت کیاهش مییزان    بطور معنی ها فیلم

تیوان بیه ماهییت     ی عصیاره را میی  هیا  فییلم رطوبت و حاللیت 

هیدروفو  عصاره مورد استپاده نسبت داد کیه سیبب کیاهش    

شود. همچنیین   نسبت بخش هیدروفیل به هیدروفو  فیلم می

هیای هیدروکسییل    ترکیبیات عصیاره و گیروه    برهمکنش میان

پلیمر بتاگلوکان را نییز بایید در نظیر داشیت زییرا وجیود ایین        

هیای آ    ها خود منجر به کاهش دسترسی مولکیول  برهمکنش

ی مقاومتر به ها فیلمهای هیدروکسیل شده و لذا تولید  به گروه

  (13، 22) شود آ  را سبب می

رخ انتقال آ  بیه نییروی   پذیری به بخار آ  به عنوان ن نپوی

شود و معموال از طری  ییک روش   محرکه فشار بخار تعریف می

شیود. فرآینید بخیار آ  بیه نسیبت       گییری میی   گرانشی انیدازه 

. میییزان (23)آبگریییز ترکیبییات فیییلم بسییتگی دارد -آبدوسییت

×  10-10نپویپذیری بیه بخیار آ  در فییلم بتاگلوکیان خیالص      

 هیا  فییلم گرم بر ثانیه متر پاسکال بود و حضور عصاره در  34/8

داری را در نپویپیذیری بیه    صرف نظر از غلظت، کیاهش معنیی  

 به توان می را پدیده این علت(. >05/0p) بخار آ  سبب گردید

 تماییل  کیاهش  سیبب  کیه  داد نسیبت  عصاره آبگریزی ماهیت

 بیرهمکنش   همچنیین  شیود.  میی  فییلم  بیه  آ  هیای  مولکیول 

 عصیاره  ترکیبیات  و شیبکه بتاگلوکیان   بین کوواالن و هیدروژنی

 پیونیدهای  تشکیل برای را هیدروژن های گروه دسترسی بلوط،

 فییلم  تماییل  کیاهش  بیه  منجیر  و کیرده  آ  کیم  با هیدروژنی

 آ  بخیار  بیه  نپویپیذیری  مییزان  کاهش لذا و آ  به بتاگلوکان

 .(24) شود می

 در شده پراکنده عصاره هیدروفو  قطرات حضور همچنین

 (Tortuosity Factor)انحنا  فاکتور افزایش سبب فیلم ماتریکس

 یعنیی ) شیود  میی  فییلم  پیوسته ماتریکس در جرم انتقال برای

 خود نوبه به که آ ( مولکولهای شده توس  طی مسافت افزایش

 آ  بخیار  برابیر  در فییلم  بازدارنیدگی  هیای  ویژگیی  بهبود سبب

   .(24)گردد  می

از طرف دیگر نپویپذیری به بخار آ  پلیمرهیای آبدوسیت   

گییرد.   به میزان زیادی تحت تأثیر میزان رطوبت پلیمر قرار می

هیای آ  در سیاختار    با افزایش میزان رطوبت، تحر  مولکیول 

یابد به همین دلیل بخیار آ  بیشیتری عبیور     پلیمر افزایش می

با افیزودن عصیاره بلیوط مییزان     کند، اگرچه در این بررسی  می

رطوبییت فیییلم هییا کییاهش یافتییه و سییبب کییاهش معنییی دار  

 .  (14)گردید  ها فیلمنپویپذیری به بخار آ   

انید کیه    از سوی دیگر، برخی از پژوهشگران گزارش نمیوده 

وجییود عصییاره در مییاتریکس فیییلم منجییر بییه کییاهش نیییروی 

پیوستگی مولکولی شبکه پلیمر و کاهش انسجام ساختار فییلم  

. در مطالعیه  (25)شود  و لذا افزایش نپویپذیری به بخار آ  می

ی بتاگلوکیان بیر اثیر    هیا  فییلم حاضر هر چند مقاومت کششیی  

دهد کیه   ها نشان می افزودن عصاره کاهش نشان داد، این یافته

ماهیت آبگریزی عصاره بر افت انسجام سیاختار فییلم ناشیی از    

یی با نپویپیذیری  ها فیلم وجود عصاره غلبه کرده و سبب تولید

 کمتر به بخار آ  گردیده است.

 76/25فییلم بیدون عصیاره دارای مقاومیت کششیی برابیر       

مگاپاسکال بود. بیدون توجیه بیه مقیدار، وجیود عصیاره سیبب        

گردیید در حیالی کیه درصید      هیا  فییلم کاهش مقاومت کششی 

( ،  > p 05/0) داری افیزایش داد  افزایش طیول را بطیور معنیی   

یی با مقاومت کمتیر نسیبت   ها فیلمبدین ترتیب منجر به تولید 

-Sánchez به شکسته شدن اما با قابلیت کشش بیاالتر گردیید.  

González ( اشییاره نمودنیید کییه رخ دادن 2010و همکییاران )

قطبیی   های ضعیف میان پلیمر قطبی و ترکیبات غیر برهمکنش

هیای   ییره تر مییان زنج  های قوی سبب کاهش تعداد برهمکنش

شیود. ایین امیر بیه نوبیه خیود تضیعیف سیازماندهی          پلیمر می

شیود   مولکولی شبکه و لذا کاهش مقاومت کششی را سبب میی 

(24). 

دار درصد افزایش طول نسبت به فیلم کنترل  افزایش معنی

رسید کیه    که با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. به نظر میی 

ی بتاگلوکان داشته کیه  ها فیلمکنندگی بر  وجود عصاره، اثر نرم

سیاکاریدی را تغیییر    باالنس نیروهای برهمکنش در شبکه پلیی 
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سبب افت پیوسیتگی فییلم شیده و لیذا حرکیت       داده و متعاقباً

 .(26، 27) کند ها را هنگام کشیدن فیلم تسهیل می زنجیره

 های نوری شیامل  ویژگی 2جدول : ها فیلمهای نوری  ویژگی

L ،a ،b ،ی بتاگلوکان با و بدون حضور عصیاره را نشیان   ها فیلم

 b شیاخص قرمیزی،   aشیاخص روشینایی رنیگ،     Lدهید.   میی 

باشد. فیلم کنترل شپاف بود. افزودن عصیاره   میشاخص زردی 

ه گردیید. افیزودن عصیاره بی      bو L اما کیاهش  a سبب افزایش

تر شد علت ایین تغیییرات    کاررفته سبب ایجاد ظاهر کمی تیره

توان به وجود ترکیبات فنلی عصیاره نسیبت    رنگ را احتماالً می

تیزاج  داد. گزارش شده است که افزودن فاز پراکنده غیر قابل ام

دهنده فییلم سیبب کیاهش شیپافیت فییلم       به پراکنش تشکیل

شود. احتماالً این پدییده   بدست آمده نسبت به فیلم خالص می

با افزایش پراکنش نور توسی  قطیرات عصیاره توزییع شیده در      

 . (28)ماتریکس فیلم مرتب  است 

 1طیور کیه در شیکل     همان: ها فیلماکسیدانی  فعالیت آنتی

اکسیدانی ضیعیپی را   نشان داده شده، فیلم کنترل فعالیت آنتی

هیای طبیعیی موجیود در     فنل علت پلیه نشان داد که احتماالً ب

اکسیدانی فیلم بتاگلوکیان بیا افیزودن     باشد. فعالیت آنتی آن می

عصاره درخت بلوط بطور قابل توجهی بهبود یافت. بطیور کلیی   

ی خوراکی دارای عصاره با غلظیت  ها فیلماکسیدانی  قدرت آنتی

بررسی مطالعه میا   . (29)ها متناسب است  عصاره موجود در آن

% عصیاره  4یید این نتیجه نشان داد که فییلم هیای دارای   أدر ت

اکسیدانی را دارا بودند. نتایج مشابهی در  بیشترین فعالیت آنتی

هیای ارگیانو و    ی ژالتیین فرمولیه شیده بیا عصیاره     ها فیلممورد 

( گییزارش 2009و همکییاران ) Gómez-Estacaرزمییاری توسیی  

هیا عمیدتاً ناشیی از     اکسیدانی اسیانس  قدرت آنتی. (29)گردید 

و  Dimitriosها اسیت کیه توسی      ترکیبات فنلی موجود در آن

. بنیا بیه نتیایج بیه     (30)( بررسی شیده اسیت   2006همکاران )

دست آمده این مطالعیه نشیان داد کیه عصیاره درخیت بلیوط       

بیه منظیور بهبیود     پتانسیل افزوده شدن به فیلم بتاگلوکیان را 

 باشد. اکسیدانی آن دارا می فعالیت آنتی

فییلم کنتیرل هییچ گونیه اثیر      : ها فیلمفعالیت ضدمیکروبی 

های مورد مطالعه نشان نداد. نتایج نشان داد  بازداری بر باکتری

ی دارای عصییاره هییا فیییلمکییه در روش تمییاس مسییتقیم تمییام 

بیازداری کننید.   توانستند از رشد چهار بیاکتری میورد مطالعیه    

در  هیا  فییلم رفت فعالیت ضیدمیکروبی   طور که انتظار می همان

تیرین   ای که بیزر   گونهه های باالتر عصاره تقویت شد ب غلظت

باسییلوس   .% عصیاره دییده شید   4های  هاله بازداری در غلظت

ترین باکتری  سوبتیلیس در هر سه غلظت مورد بررسی حساس

% عصاره بر 2و  1لم دارای نسبت به عصاره درخت بلوط بود. فی

  (.>05/0p) داری نداشتند الی تپاوت معنیوبازداری از رشد ایک

Bahador ( نیییز بییه طییور مشییابهی اثییر 2011و همکییاران )

زا مشیاهده   بازدارندگی عصاره الکلی بلوط را بر باکتری بیمیاری 

ترکیبات فعال . بر اساس مطالعات پیشین بر روی (31)نمودند 

  وان تیرین میاده  امیوه بلوط که اثر ضدباکتری دارنید، تیانن فیر   

باشد. ترکیبیات فیتوشییمیایی ماننید تیانن هیا،       اشاره شده می

های  فالونودیدها، آلکالودیدها و ترکیبات دیگر از جمله متابولیت

باشییند اثییر دفییاعی بییر بسیییاری از      ثانویییه گیاهییان مییی  

ای دیگر مشاهده شده اسیت   مطالعه ها دارند. در میکروارگانیسم

کییه چنییدین فالونودییید فعییال زیسییتی ماننیید فروکومییارین و   

 رفورانوکومییارین و همچنییین ترکیبییات فنییولی دیگییر نیییز اثیی 

دهنید. فوروکومیارین هیا از     ضدباکتریایی را از خود نشیان میی  

از رشید    DNAبیرداری  و تخریب کد DNA طری  برهمکنش با

ند. از طرفی دیگر ویژگی آ  گریزی کن ها جلوگیری می باکتری

ترکیبات فنولی قابلیت بر همزدن عملکرد سلولی و یکنیواختی  

 .(32)غشا را دارد 

هیای   بطور کلی فیلم ضدمیکروبی مورد مطالعه بیر بیاکتری  

ود کیه در تطیاب  بیا نتیایج     ثرتر از منپی عمل نمؤگرم مثبت م

سایر محققین است. با توجه به مکانیسم عمل یکر شیده بیرای   

علیت وجیود الییه    ه عصاره میوه درخیت بلیوط، ایین پدییده بی     

های  ساکاریدی اطراف دیواره سلولی در باکتری خارجی لییوپلی

گرم منپی است که نپوی ترکیبات هیدروفیل را محدود نموده و 

یابید . بایید توجیه     یکروبی عصاره کاهش میم لذا کارایی اثر ضد

علت تنوب وسیع ترکیبیات شییمیایی موجیود در    ه داشت که ب

توان اثر ضد میکروبی آن را به یک مکانیسم خیاص   عصاره نمی

 .(32)نسبت داد 

آمده از این پژوهش نشان داد کیه افیزودن    های بدست افتهی

عصاره میوه درخت بلیوط بیه فییلم بیر پاییه بتاگلوکیان بطیور        

هییای  یی بییا ویژگیییهییا فیییلمآمیییزی سییبب تولییید   موفقیییت

ای که بیر   گونهه اکسیدانی مطلو  گردید، ب ضدمیکروبی و آنتی

ره در های باالتر عصیا  بود. غلظت مؤثرهای مورد بررسی  باکتری

 این زمینه کارآمدتر بود.

نامه کارشناسی ارشید   این مقاله برگرفته از پایانسپاسگزاری: 

علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیپی و بهداشتی دانشیگاه  

 باشد. علوم پزشکی شهید بهشتی می
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Background and Objectives: In recent years, studies have focused on biodegradable packaging films and increase of 

their antimicrobial ability. Therefore, this study was carried out to investigate usability of beta-glucan to produce 

antimicrobial films incorporated with extracts of oak trees. 

 Materials & Methods: In this study, physical, mechanical, optical and antioxidant characteristics of β-glucan based 

films incorporated by 1, 2 and 4% of oak tree extracts were investigated. Moreover, antimicrobial effects of the 

prepared films on four pathogens were studied. 

Results: Results showed that by addition of oak tree extracts, film thickness and water permeability rate significantly 

increased and decreased, respectively. Prepared films were more flexible, while their elongation in breaks significantly 

decreased. Film solubility decreased with increases in quantity of the added extracts. Addition of oak tree extracts 

increased redness and decreased lightness and yellowness parameters. Films incorporated with the extracts showed 

significant increases in antioxidant characteristics. Prepared films significantly (p < 0.05) inhibited the bacterial growth. 

Conclusion: Oak tree extracts as natural antibacterial inhibitors include good potentials to incorporate into films of 

packaging to extend food shelf-life, in particular the oxygen sensible foods. 

Keywords: Beta-glucan films, Oak tree extracts, Antimicrobial effects, Antioxidant characteristics 
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