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چکیده
به دلیل آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مواد بستهبندی پالستیکی و زیست تخریبناپذیر تحقیقات زیادی برای تولید بستهبنددیهدای زیسدت
تخریبپذیر انجام شده است .فیلم تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا ( )SPIیک پلیمر زیست تخریبپذیر است ،که دارای ارزش تغذیهای بسیار بداییی
است که اخیراً بهعنوان یک ماده بستهبندی زیست سازگار مورد توجه قرار گرفته است .ازسدوی دیردر کتیدرا ( )TGبدهعندوان یدک غدمی گیداهی بدا
خصوغیات مکانیکی خوب ،مطرح است .در این تحقیق اثر افزودن کتیرا بهعنوان بهبود دهنده خصوغیات کداربردی بیدوپلیمر در سده سدط ،0/3 ،0/1
 (W/W) 0/5استفاده شد و تأثیر آن بر روی خصوغیات مکانیکی ،حاللیت در آب ،محتوای رطوبت ،جذب آب ،نفوذپذیری نسبت به بخدار آب و رند
فیلم ایزوله پروتئین سویا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش کتیرا و کاهش میزان ایزوله پدروتئین سدویا مقاومدت کششدی و میدزان
رطوبت فیلم افزایش ،ولی ازدیاد طول تا نقطه شکست ،حاللیت در آب فیلم ،میزان جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخدار آب فدیلم کداهش یافدت .در
پارامترهای  a ،Lو اندیس سفیدی بیشترین مقدار مربوط به نمونه کتیرا :ایزوله پروتئین سویا ( ) 4/5 :0/5و در پدارامتر  ، bتغییدر رند وانددیس زردی
بیشترین مقدار مربوط به نمونه کتیرا :ایزوله پروتئین سویا ( )4/9 :0/1بود.
واژههای کلیدی :بیوپلیمر ،ایزوله پروتئین سویا ،کتیرا ،زیست تخریبپذیر

مقدمه
از دیرباز ،بستهبندی مواد غذایی برای حفاظت غذا از گرمدا ،ندور،
رطوبت ،اکسیژن ،میکروارگانیسمها ،حشرات و گرد و خاک توسعه پیدا
کردهاست (خدایاری .)1339 ،پالستیکها بدا منشدا مدواد نفتدی مثدل
پلیاولفین ها ،پلیاسترها و پلیآمیدها بدهعلدت در دسدتر بدودن در
مقادیر زیاد ،قیمت پایین و ویژگیهای کاربردی مطلوب بطور گسترده
بهعنوان مواد بستهبندی بکار میروند ( .)Tharanthan, 2003مهدم-
ترین مشکل مواد بستهبندی سنتزی زمانبر بودن فرایند تجزیه آنها
میباشد .از اینرو میتوانند باعث آلودگی محیط زیست گردندد .هدم-
چنین آلودگی ماده غذایی به وسیله مواد بستهبنددی و مهداجرت مدواد
نامطلوب از بسته به غذا از مشکالت دیرر این مواد میباشند،که باعث
کداهش امنیدت غدذایی و تغییدر طعدم مدیگردندد (;Rhim, 2007
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 .)Siracusa et al., 2008در سدالهدای اخیدر ،مشدکالت مدذکور،
زمینهساز توسعه پلیمرهای زیست تخریبپذیر گردیده است .یک گروه
از این پلیمرها ،فیلمها و پوششهای خدوراکی اسدت ( Russo et al.,
 .)2009در غنایع غذایی از فیلمها و پوششهای خوراکی ،برای حفد
کیفیت و افزایش ماندگاری غذاها استفاده میشود .همچنین فیلمهدا و
پوششهای خوراکی مانعی در برابر انتقال رطوبدت ،آرومدا ،اکسدیژن،
طعم و روغدن هسدتند و باعدث افدزایش کیفیدت و مانددگاری غدذاها
( ،)Bertuzzi et al., 2007بهبود ویژگیهای ظاهری ،حف رند و
طعم آنها و به تأخیر افتادن فساد میکروبی در سط مواد غدذایی مدی-
شوند ( .)Cao & He., 2007همانطور که ذکدر گردیدد ،بیوپلیمرهدا
دارای مزایایی میباشند که مهمترین آنها ،زیسدت تخریدبپدذیری و
تجدیدپذیری این مواد است .اما با این وجود ،خواص مکانیکی ضعیف
و نفوذپذیری بای نسبت به بخار آب دو عیب اغدلی آنهدا محسدوب
میشوند که باعث محدود شدن استفاده غنعتی از این مواد در بسدته-
بندی میگردد .به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقدات بدر روی
اغالح خدواص کداربردی ایدن پلیمرهدا ،بهبدود خدواص مکدانیکی و
بازدارندگی آنها نسبت بده بخدار آب متمرکدز شدده اسدت (قنبدرزاده
وهمکاران.)1333 ،
ایزوله پروتئین سویا ،خالصترین ندو پدروتئین سدویا اسدت کده
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بصورت تجاری در دستر اسدت و میدزان پدروتئین آن بدیش از 90
درغد بر مبنای وزن خشک مدیباشدد .از ایدن مداده زمدانی اسدتفاده
میشود که میزان پروتئین بای و ویژگیهای عملکردی ویدژه در غدذا
مورد نیاز باشد ( .)Londhe et al., 2011یکدی از روشهدای تولیدد
فیلمهای تجزیهپذیر استفاده از پلیمرهای طبیعی بر پایده پدروتئینهدا،
کربوهیدراتها و چربیها است .در میان این موارد ،استفاده از پروتئین
در تهیه پوشش خوراکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسدت ( & Cao
 .)He, 2007; Salmoral et al., 2000این فیلمها عالوه بدر بهبدود
ارزش تغذیهای ماده غذایی ،ویژگیهای مکدانیکی و تراوایدی بهتدری
نسبت به فیلمهای تهیه شده از کربوهیدراتها و چربیها دارند .تاکنون
پروتئینهای فراوانی از جمله ژیتین ،کازئین ،پروتئین آب پنیر ،زئدین
ذرت ،گلوتن گندم و ایزوله پروتئین سویا به این منظدور مدورد بررسدی
قرار گرفتهاند ( .)Cho & Rhee, 2002پروتئین سویا پوششی با بافت
یکنواخت ،شفاف و انعطافپذیر ایجاد مدیکندد کده نسدبت بده نفدوذ
اکسدیژن و چربدی بسدیار مقداوم اسدت ( .)Cho et al., 2007فدیلم
پروتئین سویا برای پوششدهی کشمش و خشکبار مناسب اسدت و از
دست رفتن رطوبت در آنها را کاهش میدهد و نیز پوشش پدروتئین
سویا در محصویت سرخ شده باعث کاهش جذب روغن میشدود و از
تبادل رطوبت جلوگیری میکند (.)Albert & Gauri, 2002
گیاهان جنس آستراگالو گیاهانی علفی بصورت بوتههای چوبی
خاردار و یا عاری از خار میباشند که غمی کتیرا از گونههای بوته مانند
و دارای ساقههای چوبی آن ،که اغطالحا گون نامیده میشوند ،بدست
میآید .این گیاه درکشورهای ایران ،سوریه ،ترکیه و برخی نقاط دیرر
از قاره آسیا میروید ( .) Lapasin & Pricl, 1995کتیرا متشکل از دو
جزء اغلی تحت عنوان تراگاکانتیک اسید یدا باسدورین و تراگاکدانتین
است .باسورین 00-00،درغد از کل غمی را بده خدود اختصداص داده
است و جزء نامحلول در آب میباشد که قابلیت تدورم و تشدکیل ژل را
داراست .جزء دیرر یا تراگاکانتین نیز ،در آب حل شده و منجر به ایجاد
محلول کلوئیدی میشود (مویدی وهمکاران .)1391،غدمی کتیدرا در
غنایع غذایی بدهعندوان پایدارکنندده ،امولسدیونکنندده ،قدوامدهندده،
جایرزین چربی و در داروسازی بهعنوان عامدل ژلسداز ،معلدقسداز و
بهعنوان اتصالدهنده در تهیه قرنها و داروها استفاده میشود .عدالوه
براین کتیرا از رشد سلولهای سرطانی نیز ممانعت میکند ( Morton,
.)Albert et al., 1996; 1977
بطور کلی پایین بودن مقاومت مکانیکی فیلم ایزوله پروتئین سویا
و بای بودن نفوذپذیری بایی آن به بخار آب در مقایسه با فدیلمهدای
سددنتزی مشددکل مشددترک در تمددام تحقیقددات انجددام شددده مددی-
باشد( .)Shahabi et al., 2015بر اسا یافتههای منتشر نشده ایدن
گروه تحقیقاتی از آنجایی که مقاومت کششی و قیمت کتیرا نسبت به
فیلم ایزوله پروتئین سویا بسیار بیشتر و مقدار نفوذپذیری به بخدار آب
در کتیرا نبست به فیلم ایزوله پروتئین سویا کمتر است .از اینرو هدف

از تحقیق حاضر بررسدی اثدر کتیدرا بدهعندوان یدک مداده مکمدل بدا
خصوغیات مکانیکی و نفوذپذیری بهتر نسبت به فیلم ایزوله پدروتئین
سدویا ،بددر روی ویژگدیهددای فدیلم ایزولدده پدروتئین سددویا و بررسددی
خصوغیات مکانیکی ،حاللیت در آب ،رطوبت ،جذب آب ،نفوذپدذیری
نسبت به بخار آب ( )WVPو رن فیلمهای ایزولده پدروتئین سدویا-
کتیرا و تعیین بهتدرین سدط کتیدرا و فدیلم بهینده بدرای کداربرد در
بستهبندی مواد غذایی میباشد.

مواد وروشها
مواد

کتیرا مورد استفاده از نو ورقهای از بازار شهرکرد خریداری شدد.
ایزوله سویا (با بیش از  %90پروتئین) از شدرکت  Crownچدین تهیده
شد .گلیسیرین مورد استفاده بهعنوان پالستی سایزر ،محصول شرکت
 Romil-SAانرلستان بود .نیترات منیزیم و کلرید کلسدیم از شدرکت
 MERCKآلمان تهیه شدند.
تهیه فیلم کامپوزیتی

محلولهای فیلم (تیمارها) متشکل از ایزوله پروتئین سدویا :کتیدرا
بدده نسددبت  )B(0/3 :4/0 ،)A( 0/5 :4/5و  ،)C(0/1 :4/9و پالسددتی
سایزر گلیسرول به نسبت  90درغد وزنی -وزنی ماده خشک کدل ،در
 100گرم آب تهیه شدند (شکل.)1
در ابتدا ،مقدار مورد نظرتوزین شده (ترازوی ،Sartorius 0/0001
ساخت آلمان) از ایزوله پروتئین سویا را در آب مقطر حل و پدس از آن
به کمدک سدود یدک دهدم نرمدال  pHمحلدول روی  pH( 10متدر
 ،JENWAYساخت انرلسدتان) تنظدیم شدد .دمدای محلدول ایزولده
پروتئین سویا توسط بن ماری (بهدداد ،سداخت ایدران) تدا  00درجده
سانتیگراد رسانده شد .آنراه محلول کتیرا در آب با غلظت متناسب آن
تیمار که بصورت مجزا تهیه شده بود ،بصدورت تددریجی بده محلدول
ایزوله پروتئین سویا اضافه شد .سد س گلیسدرول بدهعندوان پالسدتی
سایزر به محلول نهایی افزوده شد .محلدول نهدایی حددود  15دقیقده
توسط همزن مغناطیسی (مرنت) بر روی هیتر مرنت ( ، JENWAY
ساخت انرلستان) همزده شد تا خوب یکنواخت شدود .آنرداه بدر روی
پلیتهای پلیاستایرنی مخصوص با قطر 10cmریختده شدد و در آون
(بهداد ،ساخت ایران) بدا دمدای  15±5درجده سدانتیگدراد بده مددت
43ساعت خشک شد .در انتها فیلمها از روی پلیتها جدا شدند .بعد از
ساخته شدن و جدا شدن ،تمام فیلمها قبل از انجام آزمونها به مددت
حداقل  43ساعت در دسیکاتور حاوی نیترات منیزیم اشبا نره داشته
شدند ،تا به رطوبت نسبی حدود  55 -50درغد برسدند و بدر اسدا
روش اسدتاندارد  ASTM-D882-10مشدروط شدوندASTM, ( .
.)2010
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شکل  -تصاویر فیلم های تهیه شده از فیلمهای ایزوله پروتئین سویا :کتیرا به ترتیب با نسبتهای الف)  ،0/5 :4/5ب)  0/3 :4/7و ج)
0/ :4/9

اندازهگیری ضخامت فیلمها

برای تعیین ضخامت فیلمها از میکرومتردستی  ( Altonبا دقت
 ،0/01mmساخت چین) استفاده شد .اندازهگیری در  5نقطهی مختلف
فیلم انجام گرفت و س س ازمیانرین آنهدا در محاسدبات نفوذپدذیری
نسبت به بخار آب استفاده شد.
اندازهگیری خواص مکانیکی
دستراه اینستران testing machine

آزمایش کشش با استفاده از
( Instron universalمددل  ،0010سداخت شدرکت گوتدک تدایوان)
انجام گرفت .قبل از انجام آزمایش تمامی نموندههدا در طوبدت نسدبی
 55-50درغد مشروط گردیدند .فیلمها به ابعاد  1×3سانتیمتر مربدع
بریده شدند .فاغله بین دو فک دستراه  0سانتیمتر و سدرعت حرکدت
فددک پددایین  50mm/ minانتخدداب شددد .فاکتورهددای مقاومددت
کششی( )TS1برحسب مراپاسدکال ،ازدیداد طدول تدا نقطده شکسدت
( )ETB1برحسب درغد( ،تغییر طول نمونه تقسیم بر طول اولیه ضرب
در  )100بدددا اسدددتفاده ازفرمدددولهدددای  1و  1بدددر اسدددا روش
1 Tensile test
2 Elongation to Break

استاندارد  ASTM-D882-10محاسبه شدند ( .)ASTM, 2010این
آزمون در مورد هر کدام از نمونهها در پنج تکرار انجام شد.
TS= FMax/ Amin
() 1
EB= (LMax/ L0) × 100
()1
که در اینجا  FMaxبیشترین نیروی کششدی Amin ،حدداقل سدط
مقطع LMax،بیشترین ازدیاد طول در نقطه پاره شدن و L0طول اولیه
فیلم را نشان میدهد.
اندازهگیری خواص فیزیکی
حاللیت در آب
2

برای انجام آزمون ،فیلمها در ابعاد  1×1 cmبریده شد و به مدت
 14ساعت داخل آون (دمای  )100°Cقرار گرفتند .س س نموندههدای
خشک شده ،توزین و داخل بشرهای حاوی 50میلیلیتر آب مقطر قرار
داده شد .بشرهادر دمای  ،15°Cبه مدت  14ساعت نرهدداری شددند.
در این مدت محتویات بشرها چند مرتبه هم زده شدند .س س قطعات
باقی مانده ،داخل آون (دمای )100°Cبه مدت 14ساعت قرار گرفتند و
در پایان باترازو (ترازوی  ،Precisa 0/01ساخت ایران ) توزین شدند.
حاللیت فیلمهدا بدا اسدتفاده از فرمدول( )3محاسدبه گردیدد (فاضدل و
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همکاران .)1391 ،این آزمون در سه تکرارانجام شد.
وزن ماده اولیه تکه فیلم( /وزن فیلم خشک پس از
() 3
غوطهوری -وزن ماده خشک اولیه تکه فیلم)= درغد حالل
اندازهگیری رطوبت

پس از آنکه فیلمها در دمای  15 °Cو رطوبت نسبی  55درغد به
تعادل رطوبتی رسیدند .میزان رطوبت آنهدا تعیدین شدد .رطوبدت بدر
اسا مقدار افت وزن نمونه مشخصی از فیلم در طی خشککردن در
آون  105 °Cاندازهگیری شد .برای انجام این آزمایش ،ابتددا ظدروف
آلددومینیمی در دمددای  105 °Cبدده وزن ثابددت رسددانیده شدددند .آنردداه
ظروف ،در دسیکاتور خنک شده و با ترازو تا دقت  0/0001گدرم وزن
شدند .تکههای فیلم با وزن مشدخص در ظدروف قدرار داده شدد و در
دمای  105 °Cبه وزن ثابت رسانیده شد .محتوای رطوبت فیلمها بده
کمک فرمول  4محاسبه گردید .این آزمون در سده تکدرار انجدام شدد
(قنبرزاده والماسی.)1333،
( ×100وزن نمونه مرطوب ×100 /وزن خروجی
()4
رطوبت)= درغد رطوبت بر مبنای وزن مرطوب
میزان جذب آب
2

نمونههایی از فیلمها با ابعاد  1×1 cmتهیده شدد و در دسدیکاتور
حاوی کلرید کلسدیم خشدک تدا رسدیدن بده وزن ثابدت ( ،)m1قدرار
گرفتند .پس از توزین اولیه ،نمونهها به دسیکاتور حاوی نیترات منیزیم
اشبا در دمای  15°Cو رطوبدت نسدبی  55-50درغدد منتقدل شدد
س س نمونهها در فواغل زمانی معین تا رسیدن به حالت تعدادل ،وزن
شدددند ( .)m2میددزان جددذب آب از رابطدده  5محاسددبه شددد (قنبددرزاده
والماسی .)1333 ،این آزمون درسه تکرار انجام شد.
 =)m2- m1(/ m1 ×100درغد جذب آب
()5
نفوذپذیری نسبت به بخار آب ( )WVP

آزمونهای نفوذپدذیری بده بخدار آب بدرای فدیلمهدا بدر اسدا
اسددتاندارد  ASTM -E95-96انجددام شددد ( .)ASTM, 1995بددرای
انجام این آزمون از فنجانکهای آلومینیومی بدا قطدر  3سدانتیمتدر و
ارتفا  5سانتیمتر استفاده شد .فنجانها با آب مقطر در حدالیکده 19
میلیمتر از سر آن خالی بود پر شدند ،که باعث ایجاد رطوبدت نسدبی
 %100در فضای داخلی فنجان میشود .پس از پر نمودن فنجاندکهدا
نمونههای فیلم بریده شده ،به انددازه ابعداد دهانده فنجاندک ،بدر روی
دهانه که بهمنظور آببندی و عدم نفوذپذیری چرب شدده اسدت قدرار
داده شد .س س فنجانکها درون دسیکاتور حاوی سیلیکاژل قدرار داده
شد و در دمای  15درجه سانتیگراد نرهدداری شدد .فنجاندکهدا هدر
1 Water Vapor Permeability

ساعت یکبار تا رسیدن به تعادل رطوبتی ،با ترازو بدا دقدت 0/0001 g
توزین شدند .در تمام نمونهها بدا رسدم نمدودار بدر اسدا افدت وزن
فنجانکها( )Δmنسبت به زمان( ،)Δtیدک خدط راسدت حاغدل شدد.
میزان تراوایی به بخار آب ( )WVTRبرحسب ( )g/m2sمعادل با شیب
خطوط حاغله تقسدیم برسدط در معدر ( )Aبدود و از فرمدول ()0
محاسبه شد
WVPR=(Δm)/ A×Δt
()0
از ضرب نمودن میزان تراوایی به بخار آب در میدانرین ضدخامت
فیلمها ( )xو تقسیم آن بر اختالف فشار جزئی( )ΔPبین درون وبیرون
فنجان ( )3109 Paمیزان نفوذپذیری بخار آب بر حسدب ()g/m s Pa
بدست آمد ،که به کمک فرمول ( )0محاسبه شد ( فاضل و همکداران،
1391؛ عبدالهی وهمکاران .)1390 ،این آزمون در سه تکرارانجام شد.
WVP=( Δm× X) / A×Δt×ΔP
()0
تعیین رنگ فیلم با رنگسنج Hunter Lab

رن فیلمها با استفاده از دستراه رن سنج هانترلب (
 ، Labساخت آمریکا) مورد بررسی قرار گرفتند .میزان رن با استفاده
از پارامترهای رنری بر حسب سفیدی -سیاهی (  ،)Lقرمزی -سبزی
( )aو زردی-آبی ( )bبیان شد .مقادیر * a* ،Lو* bبا استفاده از کاشی
سفید استاندارد مخصوص دستراه بصورت شاهد مشخص شد و س س
پارامترهای رنری نمونهها با استفاده از پس زمینه سفید استاندارد
بررسی شد .تغییر رن کلی ( )ΔEبا استفاده از فرمول ( )3و اندیس
زردی ( )YIبا استفاده از فرمول ( )9و اندیس سفیدی ( )WIبا استفاده
از فرمول ( )10محاسبه شدند (سرمدی زاده وهمکاران،
1391؛ .)Ahmadi et al., 2012این آزمون در سه تکرار انجام شد.
Hunter

()3
()9
()10
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

ارزیابی آماری در قالب طرح کامال تصدادفی بدا اسدتفاده از آندالیز
واریانس ( )ANOVAانجام شد .مقایسه میانرین دادهها بااسدتفاده از
آزمون دانکن در سط اطمینان  %95و با استفاده از نر افزار ()SPSS
غورت گرفت.

نتایج و بحث
خصوصیات ظاهری و رنگ

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است هدر سده فدیلم زرد
رن هستند و هرچه نسبت کتیرا به ایزوله پروتئین سویا افزایش یافته
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است رن فیلم روشنترشده است .برای ارزیابی کمی رن نمونهها از
فاکتورهای رن سنجی دستراه هانترلب اسدتفاده شدد .ایدن فاکتورهدا
عبارتند از :پارامترهای سفیدی -سدیاهی ( ،)Lقرمدزی -سدبزی ( )aو
زردی -آبی ( ،)bتغییر رن کلی ( ،)ΔEاندیس زردی ( )YIو انددیس
سددفیدی ( .)WIدرپارامترهددای ( )Lو ( )aو اندددیس سددفیدی ()WI
بیشترین مقدار مربوط به نمونه  Aوکمترین مقدار مربوط به نمونده C
مددیباشددد .ولددی در پددارامتر ( )bو تغییددر رن د واندددیس زردی ()YI

نمونه  Cوکمترین مقدار مربوط به نمونده A

بیشترین مقدار مربوط به
میباشد و بطورکلی نمونههای  B، Aو Cدر همده پارامترهدا اخدتالف
معنیداری با هم دارند (( )p<0/05جدول .)1پارامترهدای رنردی فدیلم
های مورد استفاده در بستهبندی موادغذایی ،به دلیل اثدرات آنهدا در
مقبولیت و کیفیت ماده غذایی ،از اهمیدت زیدادی برخدوردار اسدت .در
نتایج سرمدیزاده وهمکاران ( )1391نیدز ،افدزایش غلظدت پدروتئین
باعث تغییر رن فیلمها شده بود.

جدول  -خصوصیات رنگسنجی فیلمهای ایزوله پروتئین سویا-کتیرا با تغییر نسبت اجزاء سازنده
کد نمونه

نمونه

a

L

ایزوله پروتئین سویا کتیرا
-4/99±0/01
33/14±0/00
0/5
4/5
A
-5/13±0/01b 31/30±0/01b
0/3
4/0
B
c
c
-5/90±0/01
31/01±0/00
0/1
4/9
C
حروف غیرمشابه در یک ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار ( )p<0/05میباشد
a

a

ΔE

b
c

19/00±0/00
11/10±0/01b
13/33±0/01a

c

10/53±0/00
11/00±0/01b
15/30±0/01a

YI
c

33/03±0/00
30/10±0/01b
41/01±0/01a

WI
a

03/01±0/00
01/30±0/01b
03/93±0/01c

در حدود دو برابر افزایش مییابد .ولی در این شرایط افزایش غمی در
میزان کششپذیری فیلم تاثیر معنیداری نداشته است.

خواص مکانیکی

همانطور که در شکل  -1الدف نشدان داده شدده اسدت ،مقاومدت
کششی نمونه  ،Bاختالف معنیداری با نمونههای  Aو  Cندارد ،ولدی
مقاومت کششی نمونههای  Aو  Cدارای اخدتالف معندیداری (0/05
< )pبددا همدددیرر هسددتند .بطددورکلی نموندده  Aبیشددترین و نموندده C
کمترین مقاومت کششی را نشان داده است .از سوی دیرر بدر اسدا
نتایج ازدیاد طول تا نقطه شکست (شکل  -1ب) ،نموندههدای  Aو B
هیچ اختالف معنیداری با یکدیرر ندارد ،ولی نمونه  Cنهتنها بیشترین
ازدیاد طول تا نقطه شکست را داشته است بلکه با هدر دو نمونده  Aو
 Bدارای اختالف معنیدار ( )p< 0/05بوده است .بطورکلی مدی تدوان
استنباط کرد که با افزایش غلظت کتیرا و کاهش میزان ایزولده سدویا،
مقاومت کششی نمونهها افزایش یافته است ولی بطور همزمان مقددار
ازدیاد طول تا نقطه شکست کاهش یافته است .بنظر مدیرسدد ایجداد
شبکه سه بعدی مستحکم و اتصایت عرضی بیشتر و قویتر در بدین
زنجیرهای پروتئین ایزوله سویا و کتیدرا مهمتدرین عامدل در مشداهده
چنین پدیدهای است ( .)Tian et al., 2011تحقیقات پیش از این هم
نشان داده است که افزودن پلیسداکارید بده پدروتئین باعدث افدزایش
استحکام کششی نهایی و کاهش ازدیاد طول تا نقطه شکست میشود
(قنبرزاده وهمکاران .)1333 ،نتایج فاضل وهمکاران( )1391بیانرر آن
است که افزایش مقدار کتیرا باعث افزایش چشمگیر مقاومت به کشش
فیلم میشود .این درحالی است کده میدزان کتیدرا تداثیری در میدزان
کششپذیری فیلم نداشته است .نتایج  Chenو  )1003( Laiبیانرر آن
بود که ،در فیلم نشاسته تاپیوکا -غمی برگ گیاه هسین-تسدائو 1اگدر
در حدود 0/3درغد از این غمی استفاده شود ،میزان مقاومت به کشش
1 hsian-tsao

شکل -2الف) تغییرات مقاومت کششی ب) ازدیاد طول تا نقطه
شکست فیلمهای ایزوله پروتئین سویا :کتیرا به ترتیب با نسبتهای
 0/3 :4/7 ،0/5 :4/5و 0/ :4/9
حاللیت در آب

یکی از ویژگیهای مهم فیلمهای خوراکی مقاومت آنها در برابر
آب و نامحلول بودن آنها در آب میباشد تا در مواردیکه فعالیت آبی
ماده غذایی بای است یا هنرامی که ماده غذایی پوششدهدی شدده در
طی فراوری در تما با آب قرار میگیدرد بتواندد یک دارچری خدود را

تولید و بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی126 ...
حف کند ( .)Gontard et al., 1994همانطور که در جدول  1نشان
داده شده است ،حاللیت نمونه  Cدر آب بیشترین و حاللیت نمونده B
در آب کمترین میباشد .با این وجود اخدتالف معندیداری ()p< 0/05
بین نمونه  Aو  Bوجود ندارد .بطور کلی میتوان گفت با زیداد شددن
میزان کتیرا حاللیت فیلم حاغل در آب کاهش مییابد .بدا توجده بده
نامحلول بودن تراگاکانتیک اسید (باسورین) موجود در کتیرا (مویدی و
همکاران )1391 ،و حاللیت بایی پروتئینهدای کدروی سدویا در آب
(قنبرزاده و همکداران ،)1333 ،کداهش حاللیدت نموندههدا در آب بدا

افزایش نسبت کتیرا به ایزوله پروتئین سویا کامالً طبیعی اسدتKim .

و همکاران ( )1001در بررسی خصوغیات فیلمهدای ایزولده پدروتئین
سویا -موم سورگوم به نتیجهای مشابه تحقیق پیشرو دسدت یافتندد.
این در حالی است که فاضل و همکداران ( )1391نشدان دادهاندد کده
افزودن کتیرا به فیلم نشاسته سیب زمیندی -کتیدرا هدیچ تدأثیری بدر
حاللیت نمونهها در آب ندارد .بنظر میرسد میدزان حاللیدت فدیلمهدا
وابسته به نو ترکیبات سازنده ماتریکس پلیمر و نسبت آنها است.

جدول -2خصوصیات فیزیکی فیلمهای ایزوله پروتئین سویا-کتیرا با تغییر نسبت اجزاء سازنده
نمونه

کد نمونه

حاللیت در آب

رطوبت

()%

ایزوله پروتئین سویا کتیرا
13/09±0/3
0/5
4/5
A
13/03±0/31b
0/3
4/0
B
a
30/33±0/30
0/1
4/9
C
حروف غیرمشابه در یک ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار ( )p<0/05میباشد
b

جذب آب

()%
a

30/53±1
34±0/01b
33/30±0/35b

()%
a

13/03±0/11
13/00±0/51a
14/15±0/30a

WVP
)g m-1 pa-1 s-1

-10

(×10

b

3/51±0/41
3/4±0/19 b
4/30±0/01 a

میزان نفوذپذیری نسبت به بخار آب ()WVP
میزان رطوبت

همانطورکه در جدول  1نشان داده شده اسدت بیشدترین میدزان
رطوبت در نمونه  Aو کمترین مقدار رطوبت در نمونه  Bو  Cمشاهده
شده است .بطورکلی میتوان گفت میزان رطوبت موجدود در فدیلم بدا
کاهش پروتئین و افزایش کتیرا افزایش قابل تدوجهی پیددا مدیکندد.
بنظر می رسد این پدیده به خاطر افزایش فشردگی مداتریس پلیمدر در
اثر چنین برهمکنشهایی و به دام افتادن آب بیشتر در سداختار پلیمدر
است .از سوی دیرر آب دوستی و ژلسازی بسیار بایی کتیرا به خاطر
حضدور باسدورین (شدکری و همکداران1333 ،؛ مویددی و همکدداران،
 )1391باعث جذب آب بیشتر توسط کتیرا و افزایش رطوبت فیلمها با
افزایش مقدار کتیرا شده است.
میزان جذب آب

هرچند میزان جذب آب در نمونه  Cبیشتر از سایر نمونههدا اسدت
ولی هیچ اختالف معنیداری بین میزان جذب آب در نموندههدا وجدود
ندارد (جدول  .)1با توجه به اینکه پروتئین سویا مدیتواندد تدا  0برابدر
وزن خدود آب جدذب کندد (رواقدی و همکداران1391 ،؛ Fishman,
 )1997بنظر میرسد افزایش نسبت آن باعث افدزایش میدزان جدذب
آب در نمونه  Cشده است .ولدی قابلیدت جدذب آب بدایی باسدورین
موجود در کتیرا (مویدی و همکداران )1391 ،باعدث شدده اسدت کده
تغییرات نسبت ایزوله پروتئین سویا و کتیرا هیچ تأثیری بر مقدار جذب
رطوبت نداشته باشد .عالوه بر این وجود مقادیر زیاد نرمکننددههدا آب
دوست گلیسرول نیز این امر را تشدید کرده است.

مواد بستهبندی بایستی تا حد امکان ،حداقل نفوذپذیری نسبت به
بخار آب را داشته باشند تا بتوانند از تبادل رطوبت بین محیط و مادهی
غذایی ممانعت کنند .بطور کلی آبدوستی پروتئینها و کربوهیدراتها
و اسدتفاده از پالسدتیسدایزرهدای آبدوسدت مانندد گلیسدرول در
فرمویسیون بیوپلیمرها آنها را در برابر نفوذ بخار آب مستعد میسدازد
(غارم نژاد و همکاران .)1333 ،همانطور کده در جددول  1نشدان داده
شده است .با افزایش نسبت کتیرا به ایزوله پروتئین سویا مقدار WVP
بطور چشمریری کاهش یافته است .ولی همچنان مقددار  WVPایدن
نمونهها بسیار بیشتر از پلیمرهای نفتی اسدت .بنظدر مدیرسدد ایجداد
اتصایت عرضی بین رشتههای پروتئینی و کربوهیددراتی ،فضدای آزاد
بددین زنجیددرههددا و تحددرک آنهددا را کدداهش داده اسددت (قنبددرزاده و
همکاران1333 ،؛ .)Rhim et al., 1999به این ترتیب نفوذ و انتشدار
مولکولهای بخار آب در بیوپلیمر ایزوله پروتئین سویا -کتیرا کداهش
یافته است .سایر محققین نیز نشان داده اند که کام وزیت کردن ایزوله
پروتئین سویا با موم سورگوم و پروپیلنگلیکول آلژینات میتواند بطدور
چشمریری مقدار  WVPرا کاهش دهد ( Kim et al., 2002; Rhim
.)et al., 1999

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان دادکه با افزایش نسبت کتیرا بده ایزولده
پروتئین سویا مقاومت کششی فیلم افزایش و بطور هدم زمدان ازدیداد
طول تا نقطه شکست کاهش مییابد .میزان رطوبت موجود در فیلم با
افزایش کتیرا افزایش یافته است در حالیکده میدزان حاللیدت در آب،
جذب آب و  WVPبا افزایش نسبت کتیرا بده ایزولده پدروتئین سدویا
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کاهش یافته است .در اثر افزودن کتیرا به فیلم ایزولده پدروتئین سدویا
خصوغیات ظاهری و رن فیلمها بهبود پیدا کدرده اسدت .از ایدن رو
میتوان نتیجه گرفت که فیلم زیست تخریبپذیر ایزوله پروتئینسویا-

کتیرا دارای ویژگیهای مطلدوبی جهدت کداربرد در بسدتهبنددی مدواد
غذایی میباشد.
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Introduction : One of the most important problems of synthetic packaging of materials had been the time
consuming process of their decomposition. Therefore, they have the potential to contaminate the environment.
During the recent years, the above-mentioned problem has paved the way for developing biodegradable
biopolymers. One group of these polymers is films and edible coatings. Soy protein isolate is the purest type of
soy protein which is available commercially and amount of its protein is more than 90% (based dry weight).
These films have better nutritional value. In addition, they have better mechanical features and permeability than
films made of carbohydrates and fats. Tragacanth gum is composed of two main ingredients under the name of
Tragacantic acid or Basorin and Tragacantin. Basorin is in 60-70% of whole gum and is insoluble in the water. It
can swell and make gel. Also, another ingredient or Tragacantin solves in the water and leads to make colloid
solution. Hence, the main purpose of this work is studying effect of tragacanth gum as a supplementary and
firmness-making material on physical and mechanical features of soy protein isolate film and are determining the
best level of tragacanth gum and optimal film for using in food packaging.
1

Materials and methods: A specified amount of soy protein isolate was solved in distilled water. Then, pH of
solution was set on 10 by NaoH (0.1N). Solution of soy protein isolate was heated by bain-marie to 70˚c.
Afterwards, solution of tragacanth gum with suitable amount of treatment which was solved separately in the
water was added to solution of soy protein isolate slowly during agitating by magnetic mixer. Then, glycerol was
added to the final solution as plasticizer. Final solution was agitated by magnetic mixer about 15 minutes to
become smooth and pure. After degassing, the film forming solutions were casted by pouring the mixture onto
polystyrene plate (10 cm diameter) and dried at 25±5˚c for 48 h in a laboratory oven and room relative humidity.
Finally, the dried films were peeled off the casting surface. Film solutions were prepared from soy protein isolate
with ratio of 0.5:4.5(A), 0.3:4.7(B) and 0.1:4.9(C), tragacanth gum: soy protein isolate and plasticizer of glycerol
were prepared in 100gr water with ratio of 90% (w/w) dry weight. According to plasticizer effect of water, to
uniform moisture before performing each test, all the films were conditioned inside desiccators containing
saturated magnesium- nitrate solution to ensure a relative humidity 0f 50-55% at 25˚c ± 1 for 48 h.
Tensile strength (TS) and elongation at break (EB) were conducted by using tensile evaluation machine
(7010, Gotec of Taiwan) according to ASTM standard method D882-10 (ASTM, 2010).
Films were cut in the dimension of 2×2 cm2 and dried to reach constant weight at 100 ˚C in a laboratory
oven. Dried samples weighed to determine the initial dry weight (m1) and placed inside beaker including 50 ml
of distilled water with periodic stirring for 24 h at 25˚C. Afterwards, the remained pieces of films were taken out
and dried at 100˚C to reach constant weight (m2).
After the films reached in moisture balance at 25˚C and a proportional humidity at %55. Their moisture was
determined by measuring the loss amount of film weight during drying in a laboratory oven at 105˚c unti
constant weight.
The specimens of films was provided at 2×2cm2 dimensions and prepared by dried calcium chloride until
reached to constant weight (m1). After the initial weight, they were conditioned in a desiccator containing
saturated magnesium nitrate solution at 25˚c to provide reaching a relative humidity of %50-55. Then, the
specimens were weighed in regular intervals until the equilibrium state was reached (m2).
Water vapor permeability tests of films were performed according to ASTM- E95-96 standard (ASTM,
1995).The color of films was evaluated using a colorimeter device (LabscanXE, Hunterlab, USA).
Statistical analysis was conducted in a completely randomized design with variance analysis (ANOVA) using
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SPSS software (Version 21; SPSS Inc., USA). Also, comparing the difference among mean values of film
specimens was performed using Duncan,s multiple range tests at the confidence level of 95%.
Results and Discussion:The obtained results indicated that tensile test (TS) of film was increased by
increasing tragacanth gum and decreasing soy protein isolate but elongation to break (ETB) decreased. This
result was agreed with the results of Fazel et al (2013), Tian et al (2011), Chen and Lai (2008). The amount of
film moisture increased by increasing tragacanth gum, while amount of solubility in water, water absorption
decreased by increasing tragacanth gum. The highest of wvp was observed in SPI:TG (4.9:0.1) but the lowest
value was related to the sample SPI:TG (4.7:0.3). In general, the amount of wvp decreased by increasing
tragacanth gum. The free space between chains decreases by forming transversal connections between protein
filaments. Also, filaments mobility decreases, while penetration and spread of vapor molecules from polymer
will decrease and its prevention becomes more in the water. The highest L, a, and whiteness index was observed
in SPI:TG (4.5:0.5). In contrary, the highest b, total color difference (ΔE), and yellowness index was observed in
SPI:TG (4.9:0.1). Optical properties of films used in food packaging are very important for their effects on
acceptance and food quality. Results of Sarmadizadeh et al. (2014) showed that increasing protein has changed
films color. Therefore, adding tragacanth gum caused to improve the structure and to improve physicochemical
properties of the samples. It could be concluded biodegradable film of SPI+TG has desirable characteristics for
the application in food packaging.
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