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  :چكيده

 جهان سراسر در امروزي جوامع هاي دغدغه ترين مهم از يكي محيطي زيست هاي آلودگي شك بدون: موضوع و اهداف .1

 سبب موادغذايي براي خصوص به بندي بسته مواد سالمتي بحث با رابطه در ندگانكن نگراني مصرف ديگر، طرف از .است

 .شود مطرح جدي طور به شدن قابل بازيافت و پذير تخريب زيست ذاتي طور به ،غذاها بندي بسته مواد بودن طبيعي تا شده

غذايي و بررسي اثر غلظت ايزوله هدف از انجام اين پژوهش بررسي امكان تهيه ظروف خوراكي مناسب براي بسته بندي مواد

 .پروتئين سويا، نشاسته ذرت و موم عسل بر ويژگي هاي حالليت در آب و نفوذپذيري به روغن بود

) گرم  2- 6( ، نشاسته ذرت )گرم  3-9( در تهيه ظروف خوراكي، اثرات غلظت هاي مختلف ايزوله پروتئين سويا : روش تحقيق .2

ت نفوذپذيري به روغن و حالليت در آب ظروف خوراكي با استفاده از روش سطح پاسخ بر قابلي) گرم  3- 10( و موم عسل 

 . ارزيابي شد

نتايج نشان داد افزايش در مقدار ايزوله پروتئين سويا و موم عسل به طور معني دار سبب كاهش حالليت در آب و : نتايج مقاله .3

ار آن حالليت در آب و نفوذپذيري به روغن به طور معني دار نفوذپذيري به روغن شد و در مورد نشاسته ذرت با افزايش مقد

 . افزايش يافتند



 

 

 

موم عسل ،  و نتايج تحقيق نشان داد كه در توليد ظروف خوراكي با بكارگيري تركيبات ايزوله پروتئين سويا: نتيجه گيري كلي .4

 .ود بخشيدمي توان ميزان مقاومت به آب و بازدارندگي نسبت به نفوذپذيري به روغن را بهب

 نشاسته ذرتسطح پاسخ ، ظروف خوراكي ، موم عسل ، ايزوله پروتئين سويا ،  :واژه هاي كليدي

 

  :مقدمه- 1

نگراني در مورد مشكالت زيست محيطي ناشي از مواد بسته بندي پالستيكي حاصل از فراورده هاي نفتي و تجزيه ناپذير و همچنين، 

( ي با كيفيت باال باعث انجام فعاليت تحقيقاتي و استفاده از فيلم هايي با منشأ طبيعي تقاضاي مصرف كنندگان براي محصوالت غذاي

به دليل پتانسيل اين مواد در جايگزيني پليمرهاي رايج در بسته بندي موادغذايي و نيز، . شده است... ) نشاسته، پروتئين، كربوهيدرات و 

اگرچه جايگزيني كامل اين مواد با مواد بسته . لول از دهه قبل رايج گرديده اندمقاومت آنها در برابر نفوذ گازها، رطوبت و مواد مح

بندي زيست تخريب پذير تقريباً غيرممكن است، اما مي توان براي مواردي نظير بسته بندي موادغذايي تا حد امكان از بيوپليمرها استفاده 

لوژيكي نظير پلي ساكاريدها، ليپيدها، پروتئين ها و مشتق هايشان ساخته به طور كلي فيلم ها و پوشش هاي خوراكي از مواد بيو. ]1[نمود

مزيت بيوپليمرها نسبت به پليمرهاي سنتزي اين است كه آن ها زيست تخريب پذير بوده، از منابع تجديد شونده تهيه مي . مي شوند

، براي بهتر شدن ويژگي 1)فيلم هاي مركب ( فيلم ها و پوشش هاي خوراكي اي كه از تركيبات مختلف تهيه مي شوند . ]3و2[شوند

بيشترين فيلم . هاي كاربردي فيلم هايي كه از يك نوع تركيب توليد شده و همچنين غلبه بر مشكالت فناوري مربوطه، توسعه يافته اند

فيلم هاي . ]4[ا مي باشندهاي مركبي كه مورد مطالعه قرار گرفتند، آميزه اي از تركيب ليپيدي و ساختارهايي بر پايه هيدروكلوئيده

ويژگي هاي مكانيكي مناسب داشته ولي تراوايي زيادي در مقابل ) پروتئين ها و پلي ساكاريد ها ( خوراكي تهيه شده از هيدروكلوئيدها 

في دارا مي در مقابل، فيلم هاي حاصل از تركيبات ليپيدي تراوايي پائيني به رطوبت داشته ولي ويژگي هاي مكانيكي ضعي. رطوبت دارند

فيلم هاي مركب به دو صورت اليه اي و  .با آميختن اين دو نوع ماده، فيلم مركب حاصله از ويژگي مطلوبي برخوردار خواهد بود. باشند

فيلم هاي مركب اليه اي گرچه خواص ممانعتي بهتر و عمل گزينشي تري نسبت به فيلم هاي مركب امولسيون . امولسيوني تهيه مي شوند

مي دهند ولي به دليل مشكل بودن فرايند تهيه آن ها، كمتر در صنايع غذايي عموميت يافته اند و فيلم هاي امولسيوني ترجيح به دست 

 يه مورد استفادهماده پا. ساخت  ظروف خوراكي مناسب براي بسته بندي مواد غذايي مي باشدمطالعه  يناز ا هدف. ]6و5[داده مي شوند
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 Composite Films 



 

 

 

 ينبه هم. باشد يآن عدم مقاومت نسبت به نفوذ رطوبت و روغن م يباز جمله معا. است يبيو معا يامزا يرادا اكيظروف خور يهته يبرا

امكان استفاده از آن را به عنوان  ي،ضد آب و ضد چرب يخوراك يها يلمو بهبود خواص آن با افزودن  فآن  ياتدر خصوص ييرتغ يلدل

  .فراهم مي كند ييبسته بندي مواد غذا  يمناسب  برا  خوراكيظروف 

  

  :مواد و روش ها- 2

  آماده سازي نمونه ها- 2-1

  تهيه خمير  -1- 2-1

گرم  5/22گرم آرد ذرت و  5/22گرم شكر، مخلوط شد تا مخلوطي روشن و يكدست بدست آمد سپس  50ابتدا يك عدد تخم مرغ و

 3وژنه اضافه شد و به وسيله همزن با دور ثابت به مدت گرم روغن آفتابگردان هيدر 5/26ثانيه هم زده و در انتها  15آرد گندم افزوده، 

  . دقيقه عمل مخلوط كردن انجام شد تا خميري كامالً يكنواخت به دست آيد

  تهيه فيلم هاي خوراكي -2- 2-1

به مقدار ساعت همزده شد و  10درجه سانتي گراد به مدت  25ميلي ليتر آب مقطر در دماي  100گرم ايزوله پروتئين سويا در  10نخست 

آب مقطر افزوده شد و  ml 60گرم اسيد سيتريك و  1نشاسته ذرت به مقدار معين توزين شد،   .معين جهت تركيب با خمير توزين شد

درجه  85دما در حالي كه باالي . درجه سانتي گراد توسط همزن مغناطيسي ژالتينه شد 90دقيقه در دماي  30سپس سوسپانسيون به مدت 

و موم عسل به مقدار معين اضافه شد و همزده شد سپس به همراه محلول گرم  3به ميزان  80، توئين داشته شد توسط هيتر سانتي گراد نگه

محلول حاصل طي مدت . ايزوله پروتئين سويا  به خميري كه روش تهيه آن در باال توضيح داده شده است، اضافه شدند و همزده شدند

پس از انجام هموژنيزاسيون، محلول درون قالب ريخته شد و داخل فر با . هموژن شد rpm 9000ور دقيقه توسط هموژنايزر با د 3زمان 

  . دقيقه قرار گرفت و پس از سرد شدن از قالب جدا گرديد 15درجه سانتي گراد به مدت  100دماي 

  آزمون ها- 2-2

  اندازه گيري مقاومت به آب -1- 2-2

آون گذاري شدند، بعد از  c°100ساعت در دماي  24شدند، سپس نمونه ها به مدت  توزين cm2×cm2نمونه ها به ابعاد تقريبي 

آب ميلي ليتر  100ل ظرفي حاوي سپس هر يك از نمونه ها داخ ).وزن اوليه(خروج از آون و سرد شدن در دسيكاتور، توزين شدند 

كاغذ صافي عبور داده شد و كاغذ صافي به مدت  ور شد و بعد از اين مدت از غوطه c°1±23 ساعت در دماي محيط  24مقطر به مدت 



 

 

 

مقاومت با توجه به معادله ). ييوزن نها(آون گذاري گرديد و پس از سرد شدن داخل دسيكاتور توزين شد c°100ساعت دردماي  24

  .]7[محاسبه گرديد) 2-1(

 =  ×  ١٠٠                      )                                                                1 - 2( فرمول

  . است) گرم ( وزن نهايي  و ) گرم ( وزن اوليه   درصد مقاومت، باال،  در رابطه

  آزمون نفوذپذيري نسبت به روغن -2- 2-2

ميلي متر بر  18ي داخل لوله مك كارتي ريخته شده و درب لوله كه منفذي به قطر ميلي ليتر روغن گياه 5براي تعيين مقاومت نمونه ها 

سپس لوله به صورت وارونه بر روي فيلتر كاغذي قرار داده شده و داخل . روي آن تعبيه شده بود، با قطعه اي از نمونه پوشانده شد

ميزان نفوذپذيري . روز قرار گرفت 2دسيكاتور به مدت 

  : رابطه زير محاسبه شد در برابر روغن از

 )2-2(فرمول

  

مدت  و ) متر مربع ( مساحت تماس مؤثر  ، )ميلي متر ( ضخامت نمونه  ، )گرم ( تغيير وزن كاغذ صافي  در اين رابطه 

  .]8[مي باشد) روز ( زمان ذخيره سازي 

  تجزيه و تحليل آماري - 2-3

  

  نتايج و بحث - 3

جهت تعيين و بررسي روند تغييرات متغيرهاي پاسخ با متغيرهاي مستقل مدل هاي مختلفي بر داده هاي حاصل از آزمون هاي طراحي 

بايد داراي  باشد داشته برازش داده ها براي خوبي توانايي مدل اينكه براي. و مورد آناليز آماري قرار گرفتند برازش داده شدشده 

R مقدار هرچه بنابراين .باشد R-Square و R adjusted مقادير ينباالتر
2
 در يافته برازش مدل قدرت شود، تر نزديك يك به 

باشد، همچنين عدم معني داري آزمون ضعف برازش مويد قدرت  مي بيشتر مستقل متغيرهاي از تابعي عنوان به پاسخ تغييرات توصيف

مجموعه اي از تكنيك هاي آماري است كه در بهينه ) 2RSM(متدولوژي روية پاسخ  .باشدباالي مدل در برازش داده هاي آزمون مي 

در اين تحقيق، طرح مركب  .يندهايي بكار مي رود كه پاسخ مورد نظر توسط تعدادي از متغيرها تحت تاثير قرار مي گيردآسازي فر

                                                           
٢- Response surface methodology  

 



 

 

 

به كار ) گرم 3-10(و موم عسل) گرم 2-6(، نشاسته ذرت )گرم 3-9(ايزوله پروتئين سويا با متغير هاي مستقل ) FCCD(مركزي صاف 

مدلسازي ) 3ميناپوليس آمريكا( 6.0.2مدل Design Expertدست آمده در اين طرح با استفاده از نرم افزار ه داده هاي ب. گرفته شد

، )y(توابع پاسخ . ل رسم شدجهت بررسي رابطه ميان پاسخ ها و متغيرهاي مستق)  منحني هاي سطح پاسخ(شده و شكل هاي سه بعدي 

  .بودند حالليت ظرف خوراكي در آب و نفوذپذيري نسبت به روغنشامل 

  حالليت در آب - 3-1

 دوم درجه اي جمله چند مدل، حالليت در آب ظرف خوراكي براي يافته برازش مدل بهترين واريانس آناليز نتايج به توجه با

)Quadratic( با   R-Square و  0.969برابرLack of Fit  مستقل، اثر و آماري تجزيه از حاصل نتايج 1جدول و بود 0.613برابر 

مشاهده مي شود،  1 همان طور كه در جدول .دهد مي نشان حالليت در آب ظرف خوراكيپارامتر  بر را ها فاكتور همزمان و متقابل

ولي آزمون ضعف ) P>001/0(ي معني دار بود از نظر آمار (%)ميزان حالليت ظرف خوراكي در آب مدل درجه دوم كاسته براي 

عبارت هاي مدل كه . كه نشانگر مناسب بودن مدل، پس از كاهش دادن تعداد جمالت آن است) P<05/0(برازش آن معني دار نبود 

و )C ،01/0< P(و غلظت نشاسته ذرت  )B ،001/0<P( موم عسل، )A ،05/0<P( غلظت ايزوله پروتئين سويامعني دار بودند شامل 

C(عبارت درجه دوم نشاسته ذرت 
2 ،01/0<P (همچنين عبارت هاي مربوط به بر همكنش ايزوله پروتئين سويا و نشاسته ذرت . بودند

)AC، 01/0<P (تاثير متغيرهاي مستقل بر درصد حالليت ظرف خوراكي توليد شده در آب به صورت شكل هاي سه  .معني دار بودند

نتايج آناليز واريانس و شكل هاي رويه پاسخ نشان مي دهد كه با افزايش ميزان . نشان داده شده است 1-3بعدي رويه پاسخ در شكل 

حالليت ظرف خوراكي توليد شده در آب بصورت خطي كاهش يافت ) گرم  6تا  2از ( و نشاسته ذرت ) گرم  9تا  3از ( ايزوله پروتئين 

ئين و نشاسته در فرموالسيون ظرف خوراكي، مقاومت آن در برابر آب افزايش كه بدين معني است كه با افزايش ميزان ايزوله پروت

بررسي تاثير غلظت موم عسل بر درصد حالليت ظرف خوراكي در آب نيز روندي مشابه تاثير ايزوله پروتئين و نشاسته ذرت . يابد  مي

اين نتايج .في بر حالليت ظرف خوراكي  در آب داشتگرم نيز تاثير من 10تا  3نشان داد به طوريكه طبق نتايج افزايش موم عسل از 

بود كه با بررسي فيلم خوراكي توليد شده از نشاسته كاساوا و كنسانتره پروتئين سويا حالليت فيلم در ) 2012(موافق با چينما و همكاران 

ا در تركيب با موم عسل، امولسيفاير روي فيلم هاي خوراكي بر پايه ايزوله پروتئين سوي) 2010(چاو و همكاران . ]9[آب كاهش يافت

و گليسرول گزارش كردند كه بكار بردن موم عسل در فرموالسيون فيلم باعث كاهش نفوذپذيري نسبت به بخارات آب و  20اسپان 

  .]10[شود همچنين كاهش حالليت فيلم در آب مي

                                                           

3 . Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA  



 

 

 

  

  ميزان حالليت ظرف خوراكي در آب نتايج جدول آناليز واريانس مدل سطح پاسخ درجه دوم كاسته براي -1 -3جدول

 Pانديس  Fانديس  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات

Model  81/238  5  76/27  49/155  0001/0< 

A 32/39  1  32/39  24/220  0001/0< 

B  76/67  1  76/67  49/379  0001/0< 

C  67/26  1  67/26  36/149  0001/0< 

C
2  50/2  1  50/2  14  0022/0 

AC  57/2  1  57/2  37/14  0020/0 

Lack of fit  51/1  9  17/0  84/0  613/0  

Pure error  99/0  5  20/0  -  -  

  )ب (  )                                                                                                    الف (                                                     

تاثير موم عسل و ) ب(و ) گرم 3= نشاسته ذرت( تاثير ايزوله پروتئين سويا و موم عسل) الف(نمودار رويه پاسخ  -1- 3شكل 

  در آب ظرف خوراكيبر درصد حالليت ) گرم 6= ايزوله پروتئين سويا(نشاسته ذرت 

  نفوذپذيري نسبت به روغن - 3-2

ارائه شده  2-3كه در جدول نفوذپذيري نسبت به روغن در ظرف خوراكي مدل  )ANOVA(با توجه به نتايج جدول آناليز واريانس 

كه نشان دهنده ) P<05/0(و آزمون ضعف برازش آن معني دار نيست ) P>001/0(شود كه اين مدل معني دار بوده  است، مشاهده مي

ثرات خطي هر سه متغير مستقل شامل ايزوله پروتئين اعبارت هاي مدل كه معني دار بودند شامل  .مناسب بودن مدل كاسته شده مي باشد
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B(و عبارت درجه دوم غلظت موم عسل) C(و نشاسته ذرت ) B(، موم عسل )A(سويا 
2 ،01/0<P(  و همچنين اثرات متقابل ايزوله

گرم  9تا  3از ( پروتئين مشاهده مي شود، با افزايش ميزان ايزوله  2-3همانطور كه در شكل هاي . بودند) AB(پروتئين سويا و موم عسل 

 3طبق نتايج افزايش موم عسل از . نفوذپذيري نسبت به روغن ظرف خوراكي توليد شده كاهش يافت) گرم  6تا  2از ( و نشاسته ذرت ) 

گرم، نفوذپذيري به روغن ظرف  10تا  5/6گرم، نفوذپذيري به روغن ظرف خوراكي افزايش يافت و با افزايش موم عسل از  5/6تا 

 هاي فيلم خالل از ها روغن نفوذ بودن نشاسته، آبدوست به توجه باگزارش كردند، )1392(حسيني و همكاران  .وراكي كاهش يافتخ

 1389( سرمدي زاده و همكاران  .]11[است مناسب و چربيها ها روغن برابر در آنها پايداري و گرفته صورت به كندي نشاسته

درصد در محصول سرخ شده  40را تا  چربي ميزان زميني با ايزوله پروتئين سويا، سيب هاي خالل دهي پوششگزارش كردند كه )

  .]12[كاهش داد

  

  نتايج جدول آناليز واريانس مدل سطح پاسخ درجه دوم كاسته براي نفوذپذيري به روغن در ظرف خوراكي -2-3جدول 

يس اند Fانديس  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات P 

Model 097/0  5 019/0  35/206  0001/0<  

A 072/0  1 072/0  13/773  0001/0<  

B 0038/0  1 0038/0  59/40  0001/0<  

C 013/0  1 013/0  79/143  0001/0<  

B
2 0047/0  1 0047/0  97/50  0001/0<  

AB 0021/0  1 0021/0  25/23  0003/0  

Lack of fit 0012/0  9 00013/0  99/2  098/0  

Pure error 00011/0  5 000022/0  - - 



 

 

 

) ب (                                                                        )الف (                                                  

ثير موم عسل و تا) ب(و ) گرم 3= نشاسته ذرت ( تاثير ايزوله پروتئين سويا و موم عسل) الف(نمودار رويه پاسخ  -2- 3شكل 

بر ميزان نفوذپذيري روغن در ظرف خوراكي) گرم 6= ايزوله پروتئين سويا (نشاسته ذرت   

 جمع بندي -4

اين پژوهش از روش سطح پاسخ و طرح مركب مركزي به منظور بررسي تاثير مقدار ايزوله پروتئين سويا ، موم عسل و نشاسته ذرت در 

حالليت ظرف نتايج نشان داد . نسبت به روغن ظرف خوراكي توليد شده استفاده شدبر ويژگي هاي حالليت در آب و نفوذپذيري 

خوراكي در آب به طور معني داري كاهش يافت كه بدين معني است كه بكار بردن تركيبات ايزوله پروتئين سويا، موم عسل و نشاسته 

همچنين طبق نتايج نفوذپذيري . قابل آب مي باشدذرت در توليد ظرف خوراكي منجر به افزايش مقاومت ظرف خوراكي توليدي در م

 .نسبت به روغن  كاهش يافت
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