


 

١ 

   پلی اتیلنمعمولی های  درمقایسه بابستهرشکوماندگاری ز فیتیبرکمحتوی نانوذرات نقره های  بستهتاثیر
   موسویان حامد، مرتضوی سیدعلی، *  **مطلق ناصر ولی پور

  ردوسی، گروه مهندسی شیمیفمشهد، دانشگاه 
  مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی صنایع غذایی

  
   :چکیده

  
 و فعالیتهای آنزیمی رشد میکروارگانیزمها، ه محصول زرشک با وجود کاربردها و خواص فراوان غذایی و دارویی اغلب تحت تاثیر فعالیتهای آبی،امروز     
ین مشکالت یکی از مهمتر، بسته بندی نامناسب .آن کاسته می شود کیفیت مطلوب خود را از دست داده و از ارزش رنگدانه ها در نتیجه اکسیداسیون، تغییر

های محتوی نانوذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن و همچنین  بستهت مقاومه بدر این پژوهش با توجه  .ایجاد کننده عوامل فوق می باشد
 .ایج مورد مقایسه قرار گرفتاتیلن ر در افزایش کیفیت و ماندگاری این محصول با دو نوع از بسته های پلیاین بسته ها تاثیر  ، آنهاخاصیت میکروب کشی

و  انجام شد  میکروبی بر اساس استانداردهای ملی ایرانآزمایشات .ندشدرنگ دانه های زرشک، بررسی مختلف و در این راستا مشخصه های میکروبی 
نوذرات نقره در مقایسه با نمونه های کاهش بار میکروبی بخصوص در مورد کپک و شمارش کلی باکتریها را برای نمونه های مربوط به بسته های محتوی نا

 بر اساس میانگین رنگ قرمز و درصد روشنایی و1 فتوشاپبررسی رنگ ظاهری نمونه ها نیز به کمک نرم افزار .مربوط به بسته های پلی اتیلن نشان دادند
در تمام هفته های آزمایش رنگ ظاهری نمونه های مربوط  تقریباً  نشان داد که مقایسه این مشخصه هادانه های زرشک انجام شد کهعکسهای گرفته شده از 

  . از کیفیت بهتری برخوردار می باشندمحتوی نانو ذرات نقره در مقایسه با نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن به بسته های
       ، خاصیت ضد میکروبیمیکروارگانیزمنانو کامپوزیت،  نانو ذرات نقره،زرشک،  :کلمات کلیدی

  
  

  :مقدمه
  

از آنجاییکه کشورمان تنها تولید کننده زرشک بی دانه در دنیا می باشد و با توجه به اهمیت اقتصادی ، اجتماعی و زیست      
ف غذایی گرفته تا فواید محیطی و همچنین کاربردهای فراوان این محصول در زمینه های مختلف از مصارف و فرآورده های مختل

صادرات و توسعه بازار این محصول میتواند عالوه براینکه درآمد ارزی فراوانی نصیب کشورمان نماید در توجه به گسترش دارویی 
فعالیتهای آبی، تحت تاثیر   اغلب محصول زرشک.روستاییان نقش بسزایی داشته باشدجلوگیری از مهاجرت  و ایجاد اشتغال پایدار

 مطلوب خود را از دست می دهدتبدیل رنگدانه ها در نتیجه اکسیداسیون کیفیت رشد میکروارگانیزمها، فعالیتهای آنزیمی و تغییر و 
 و  که بیشتر به شیوه سنتی انجام میشودو عمده مشکلی که محصول زرشک در این زمینه با آن مواجه است، به مرحله خشک کردن

 به فرد نانو کامپوزیتهای محتوی نانو ذرات در این پژوهش با توجه به خصوصیات منحصر. نیز به بسته بندیهای موجود بر می گردد
امروزه فناوری نانو با دستکاری  ).2(نقره اثرات این نوع از بسته بندیها را بر کیفیت و ماندگاری زرشک مورد بررسی قرار داده ایم

امواج، سطح ویژه و  از قبیل مقاومت در مقابل حرارت، نفوذ گازها، رطوبت و موادی با خواص ویژه،در سطح اتمها و مولکولها
                                                 

1 Photoshop CS3  
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، به کمک احیاء کننده های 2 نانو ذرات نقره که معموالً با یکی از روشهای نوری، تولن.)5و3،4(تولید کرده استاستحکام بیشتر 
 افزایش ،غذاییبرخی از مواد ای رایج در بسته بندی  تولید می شوند با اضافه شدن به کامپوزیتهشیمیایی و یا با تولید اکسید نقره

 استافیلوکوکوس بر علیه% 5/98فعالیت ضد میکروبی حدود . نشان داده اندرا بیش از سایر پوششها محتویاتشان فیت و ماندگاری کی
 نقره مشاهده  ذرات محتوی نانو٣)PLA( پلی الکتیک اسیدعلیه اشرشیا کلی برای فیبرهایی از جنس% 2/94 و همچنین اورئوس

 نقره نیز ساخته شده اند که اثرات ضد باکتریایی فوق العاده ای بر روی اشرشیا کلی - وژل نانو کامپوزیتهای هیدر.)1(شده است
نوعی نانو کامپوزیت  ).8(ی بدست آمده استمتفاوتمیزان اثرات ضد باکتریایی  بسته به اندازه و مقدار نانو ذرات کهنشان داده اند 

تولید شده است که آزمایشات میکروبی به خوبی ) کربن(ید سیلیکون درصد وزنی نانو ذرات نقره گسترده شده در نیتر3متشکل از 
ذرات نقره با افزایش سطح ویژه ای که  ).9( و اشرشیا کلی نشان دادنداستافیلوکوکوس اورئوس خواص ضد میکروبی آن را بر علیه

عالوه . انتقال مواد را مختل می کنندکارهای معمولی سلول نظیر تنفس وپیدا کرده اند به سطح پوسته سلول چسبیده نانو در مقیاس 
بر این نانو ذرات نقره با نفود به داخل سلول و ایجاد پیوند با فسفر و گوگردی که داخل ترکیبات سلول وجود دارند باعث کشتن و 

اگی حرکت زیکزذ گازها به واسطه و همچنین به نظر می رسد ممانعت بیشتر در مقابل نف)6( از بین رفتن میکروب می شوند
 بیشتری زمانکه به نسبت حرکت مستقیم آنها در بسته های معمولی مولکولها در اطراف نانو ذرات موجود دربسته های مواد غذایی 

       ).7(ارند، باشددزیان نفوذ کامل مولکولها به درون بسته برای
  
  

  :مواد و روشها 
  

به بسته بندی آن در بسته های محتوی نانو ذرات نقره با پس از انتخاب زرشک مورد نظر با رعایت شرایط الزم نسبت      
 بسته پلی اتیلن معمولی 2در همچنین  و )3نمونه شماره (  درصد2، )2نمونه شماره ( درصد 1،)1نمونه شماره (ppm200غلظت

 هفته یک بسته هر یک. ، اقدام شد)5نمونه شماره( مدورو دیگری به شکل قوطی) 4نمونه شماره(یکی به صورت سلفون معمولی 
از هر نوع بسته بندی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن انجام آزمایشات میکروبی از زرشک محتویات بسته ها جهت بررسی تغییر 

 ثبت نهایی نتایج همچنین پس از گرمخانه گذاری پلیتهای کشت های میکروبی و.  شدظاهری دانه های زرشک عکس گرفتهرنگ 
ترکیب نور ثابت و  با خاص یک محفظه  شرایط یکسان و درکلیه عکسها در. شد عکس گرفته می یتها نیزاز این پلآزمایش، 

 ماه 5حدود مدت زمان انجام پژوهش .  شدگرفتهومحلی ثابت جهت استقرار نمونه و دوربین  یکنواخت ومیزان بزرگنمایی یکسان
 کلی فرم، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی کپک، مخمر، اشرشیا کلی،آزمایشهای میکروبی شامل . مرحله بود22شامل 

تهیه رقت های  - 1: که بطور خالصه به شرح ذیل می باشندبر اساس استانداردهای ملی ایران انجام شدند باکتریهای هوازی مزوفیل
 15افزودن  -3لی استریل میلی لیتر از رقتهای ساخته شده به پلیت های خا1انتقال  - 2رینگراعشاری متوالی از نمونه با رقیق کننده 

 8 چرخاندن پلیت به صورت  و میلی لیتر محیط کشت آگار دار انتخابی برای باکتری مورد نظر و کشت به صورت پور پلیت20تا 

                                                 
2 Tollens 
3 Poly lactic acid 
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شمارش کل کلنی های رشد یافته در هر پلیت را  - 5پس از بسته شدن آگار   در دمای مناسبگرم خانه گذاری - 4 در سطح افقی
تعداد باکتری مورد نظر ) cfu/g 4 =(عکس حجم× عکس رقت  × a - 7 در صورت نیاز انجام تستهای تاییدی- 6)a= (انجام داده 
سپس میانگین مقادیر بدست آمده در کل پلیت ها را به عنوان تعداد باکتری مورد نظر در هر گرم  -8 در هر پلیتنمونهدر هر گرم 

 YGC ،شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل  جهت5پلیت کانت آگار تهای کشمحیط(مکنیمی یا میلی لیتر از نمونه بیان 

Agar 6،شناسایی و شمارش کلی فرم و اشرشیا کلی، برید پارکر جهت 7مک کانکی آگار جهت شناسایی و شمارش کپک و مخمر
برای آزمون مربوط به الزم به ذکر است که در این پژوهش جز  ).10)(نددجهت شمارش استافیلوکوکوس اورئوس استفاده ش8آگار

رنگ ظاهری دانه های زرشک با مقایسه رنگ قرمز و درصد روشنایی  .استافیلوکوکوس اورئوس نیازی به تستهای تاییدی نبود
 انتخاب و عدد  نقطه بصورت تصادفی5از هر عکس .  مورد بررسی قرار گرفت10بوسیله نرم افزار فتوشاپعکسهای هر نمونه 

در نرم افزار ) به همراه خود آن نقطه( پیکسل اطراف هر کدام از آن نقطه ها 101  یا درصد روشناییمربوط به میانگین رنگ قرمز
   .میانگین اعداد خوانده شده، عدد مربوط به رنگ قرمز و درصد نهایی روشنایی آن تصویر در نظر گرفته شد. شدفتوشاپ خوانده 

  
  

  :ث نتایج و بح
  

کلنـی  . کلی فرم، اشرشیا کلی ومخمر مشاهده نشد      استافیلوکوکوس اورئوس،  تقریباً در تمام نمونه ها در بازه های زمانی مختلف              
 1 کامپوزیت بـه جـز نمونـه         بسته بندیهای نانو   های کپک و همچنین کلنی های مشاهده شده از آزمایشات شمارش کلی باکتریهادر            

از نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن بدست آمد به گونه ای کـه بـا گذشـت زمـان،                       ای آزمایش، کمتر  تقریباً در تمام هفته ه    
 . در مقایسه بـا هفتـه هـای قبلـی آزمـایش، مـشاهده شـد       5و4  با نمونه های 3و2های اختالف بیشتری بین تعداد کلنی های نمونه     

حداکثر تغییری که در     .مپوزیت کاهش بیشتر در تعداد کلنی ها بدست آمد        کا همچنین با افزایش غلظت نانو ذرات در بسته های نانو         
 بود و تقریباً در اکثر هفته های آزمایش هم درصد 5و4 های مشاهده شد کمتر از نمونه  3و2گ قرمز نمونه های     درصد روشنایی و رن   

در مـورد بـسته هـای نـانو         .دسـت آمـد    ب 5 و 4 بیش از نمونـه هـای      3و2بوط به رنگ قرمز نمونه های شماره      روشنایی و هم عدد مر    
در تعداد کمی از مراحـل       .افزایش نشان داد   و عدد مربوط به رنگ قرمز        ظت نانو ذرات، درصد روشنایی    کامپوزیت نیز با افزایش غل    

ه دلیل دور    ب مراحل بسیار اندک بود و ثانیاً     این  اوالً تعداد   نتایجی متفاوت با نتایج فوق بدست آمد که         و میکروبی، بررسیهای ظاهری   
خطای آزمـایش یـا روش   قبل و بعد، به نظر می رسد  از نتایج مربوط به همان نمونه در هفته های  نتایج حاصل در این مراحل   بودن

 تفاوت چنـدانی بـین نتـایج میکروبـی یـا رنـگ           1در مورد نمونه شماره     . باشند انتخاب تصادفی نقاط تعیین رنگ و روشنایی عکس       
زرشک در بسته های محتوی نانو       ظاهری و میکروبی     بر اساس نتایج فوق افزایش کیفیت     .  مشاهده نشد  5  و 4ظاهری با نمونه های     

      . دوشمی در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی تایید  )ppm200در حدود  ( نانو ذراتذرات نقره به جز در غلظتهای پایین
                                                 

4 colony forming unit   )واحد تشکیل دهنده کلنی(  
5 Plate Count Agar(PCA) 
6 Yeast Extract Glucose Chloramphenicole Agar 
7 Mc-Conkey Agar 
8 Baird-parker agar 
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The comparison effect of nanosilver particles packages on the quality and shelf time of 
barberry with common packages 

 
Abstract: 
 
Barberry due to its properties has food and drug applications and properties. It often loses its satisfactory quality, and its value 
decreases because of the influence of water activities, growth of microorganisms, enzymatic activities and change of the color of 
its pigments due to oxidation. One of the most important reasons is their unsuitable package. In this research, because of the 
nanosilver particles' resistance to gas diffusion, for example, oxygen and also their bactericidal properties, these packages 
influence the increase of barberry quality. Shelf time was compared with two kinds of common polyethylene packages. Different 
microbial factories and barberry color were analyzed. The microbial experiments were done according to Iranian national 
standards, and showed the reduction amount of microbial growth, especially in mould and bacterial total counts for the nanosilver 
samples of particles' packages in comparison with samples of polyethylene packages. The color of the samples was analyzed with 
Photoshop10 software according to the average red colors and brightness percent taken from barberry pictures; it almost showed 
that the external color of the nanosilver sample of particles' packages has better quality than polyethylene package samples in all 
experimental weeks. 
 
Key words: barberry, nanosilver particle, nanocomposite, microorganism, antimicrobial activity 
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