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 چکیده

درصد(،  6و  4، 2درصد(، کنسانتره پروتئین آب پنیر ) 4و  5/2، 1) سلولزمتشکل ازمتیل در این پژوهش فیلم مرکب

درصد( و باکتری پروبیوتیک   5/2) در غلظت ثابت کنندهو گلیسرول به عنوان نرم درصد( 3و  2، 1نشاسته ذرت )

های فیزیکوشیمیایی )ضخامت، نفوذ پذیری سپس  ویژگی .(  تهیه شدCFU/ml 710×5/1) با غلظت  رامنوسوسالکتوباسیلوس

یروی الزم جهت پاره شدن( فیلم  و به بخار آب، رطوبت، انحالل پذیری و تغییرات رنگ( و مکانیکی )درصد ازدیاد طول ون

سلولز، پروتئین آب گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد متیلاندازه رامنوسوسالکتوباسیلوس میزان زنده مانی باکتری 

ری مانی باکتپنیر و نشاسته ذرت سبب افزایش میزان ضخامت، رطوبت، نیروی الزم برای پاره شدن، تغییرات رنگ و میزان زنده

پذیری به بخارآب شد. در مجموع فرمول پایه فیلم )غلظت پذیری و میزان نفوذو کاهش انحالل الکتوباسیلوس رامنوسوس

های درصد( سبب بهبود ویژگی 14/1درصد و نشاسته ذرت  13/2درصد، کنسانتره پروتئین آب پنیر  08/2سلولز متیل

  مانی باکتری پروبیوتیک شد.هفیزیکوشیمایی و مکانیکی فیلم خوراکی و بهبود زند

  فیلم خوراکی، کنسانتره پروتئین آب پنیر، متیل سلولز، نشاسته ذرت: لمات کلیدیک
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 مقدمه
ال ) به عنوان مث استفاده برای پوشاندن مورد هر ماده

ن افزایش زما با هدفمواد غذایی مختلف  پوشش یا پیچیدن (

عنوان که همراه با غذا خورده شود بهمحصول،  ماندگاری 

های خوراکی فیلمشود. می یک فیلم یا پوشش خوراکی تلقی

های طبیعی از اتالف رطوبت الیهتقویت با جایگزینی و یا 

یر ی تبادل انتخابی به گازهای درگاجازه جلوگیری کرده و

 دهد.یفرایند تنفس، مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و اتیلن م

رده و  از کاهش فیلم یا پوشش، سطحی سترون را فراهم ک

امت به طور کلی ضخ کند.دیگر ترکیبات مهم جلوگیری می

های خوراکی بیشتر ه فیلمیتهدر  .است mm  3/0ازر آن کمت

ساکارید، لیپید و پروتئین، پلینظیر   ییپلیمرها از زیست

   .(1شود )استفاده می   هاآن ترکیبات

ها دارای نپروتئیساکاریدها و های تهیه شده از پلیفیلم

-خواص خوبی برای ممانعت کنندگی در برابر اکسیژن و دی

کربن هستند اما خواص ممانعت کنندگی ضعیفی در اکسید

ایی با وزن هیدروکلوئیده ها،صمغ .(2) برابر انتقال آب دارند

مولکولی قابل توجه و محلول در آب هستند که پس از حل 

دهد. به روژنی میشدن با آب تشکیل پیوندهای قوی هید

ساکاریدها و در های این پلیخاطر اندازه و ساختمان مولکول

های پلیمری و نیز نتیجه ایجاد پیوند هیدروژنی بین زنجیره

گیرند اصطکاک بین مولکولی وقتی در معرض برش قرار می

متیل  دارای قابلیت سفت کنندگی و محلول آبی ژل هستند.

 6/1-9/1ز با جایگزینی مشتق شده از سلول صمغی سلولز

 بر روی واحدهای 3یا  2یا  6گروه متیل بر روی اکسیژن 

گلوکز است که ساختاری خطی و غیر یونی دارد. به خاطر 

ساختمان خطی و طبیعت غیر یونی و حاللیت بسیار زیاد، 

ای رسلولز دا سلولز قوی و شفاف هستند. متیلهای متیلفیلم

 در آب سرد کامال حل منحصر بفردی است که هایویژگی

بسته به درجه آن و کند، فی ایجاد میشود و محلول شفامی

 . (3) دهدژل تشکیل می C° 64تا  48در دمای بین 

هایی چون قیمت پایین ها دارای مزیتبرخی از پوشش

باشد. تر در مقایسه با سایر مواد دارای قدرت کششی باال می

 یفیلم تولید هایال ویژگیاستفاده از نشاسته ذرت با آمیلوز با

کند، جانشینی شیمیایی و هیدرولیز اسیدی را تقویت می

های آمیلوزی سبب افزایش شفافیت و کشسانی نشاسته

های دارای . نشاسته(4) شودمی  هاآنهای ساخته شده از فیلم

که نیاز به  هاییفرآیند ای درآمیلوز باال به صورت گسترده

باشد استفاده مقداری از رطوبت مییک ژل شفاف و کاهش 

 ها در تولید فیلم و پوشش بکاراین نشاسته همجنیند، نشومی

 . (5) روندمی

 های مختلف منحصرپروتئین شامل آب پنیر یهاپروتئین

-لبومینبفردی مثل آلفاالکتالبومین، بتاالکتوگلوبولین، سرم آ

آب  های اصلیها است که پروتئینو ایمونوگلوبولین گاوی

ز و قطبی و اسیدهای آمینه آبگری(. 6) دهندپنیر را تشکیل می

ن اند. تعامل بیتوزیع شده در آن باردار به طور بکنواخت

های پروتئینی منجر به تشکیل شبکه فیلم و خواص آن زنجیره

شود. پس از دناتوراسیون حرارتی، گروه تیول برای می

دسترس است. تشکیل پیوند دی سولفیدی بین مولکولی در 

های خوراکی تهیه شده از آب پنیر دناتوره شده در نتیجه فیلم

هایی است که از پروتئین اصلی تهیه قویتر و چسبنده تر از فیلم

  .(7) شودمی

کنندگان  مصرف سوی از تقاضا اخیر ی دهه چند در

سالمت  غذاهای عنوان تحت که هدفمند غذاهای برای

 شود،می یاد  هاآن از مندهوش غذاهای و فراسودمند بخش،

 محصوالتی اطالق به فراسودمند غذاهای .است یافته افزایش

 دارای اثرات ای،تغذیه ارزش داشتن بر عالوه که شودمی

 .(8باشند ) کننده مصرف برای بخش سالمتی و درمانی

غذاهای پروبیوتیک باید در زمان مصرف حاوی تعداد 

های قابل قبولی باشند. باکتری پروبیوتیک باید ارگانیسم

فرآوری غذایی تا مرحله  هایقابلیت زنده ماندن طی عملیات

این فواید پروبیوتیک  .ورود به محصول نهایی را داشته باشند

طی تولید غذاهای فرآوری شده   هاآنناشی از رشد و فعالیت 

های پروبیوتیک در و یا ناشی از رشد و فعالیت بعضی از گونه

 مهم هایگونه از یکی .(9دستگاه گوارش است )
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 باکتری این باشد.می 1رامنوسوس الکتوباسیلوس پروبیوتیکی

 و بماند پروبیوتیک زنده یک عنوان به روده در تواندمی

 عبور و ضمن بوده صفرا به مقاوم همچنین بدهد کلنی تشکیل

 باعث تحریک و ماندمی زنده انسان گوارش دستگاه از

ازجمله  متعددی موارد در لذا شود.نمی بدن ایمنی سیستم

 وغیره آلرژی درمان ها،بچه در اسهال درمان و پیشگیری

این پژوهش به منظور . (11و10گیرد )می قرار مورداستفاده

سازی فرمول پایه پوشش برای تولید فیلم خوراکی بهینه

 (GG) الکتوباسیلوس رامنوسوسپروبیوتیک دارای سویه 

 انجام شده است.

 

 هامواد و روش
 مواد

از کلکسیون  (GGالکتوباسیلوس رامنوسوس)باکتری 

 MRSها  صنعتی ایران و محیط کشت ها و باکتریقارچ

Broth  وMRS Agar  2و قرص رینگر ) شرکت مرک 

 آلمان( تهیه شد.

 هاروش

الکتوباسیلوس تهیه فیلم خوراکی حاوی 

 (GG) رامنوسوس
سلولز، نشاسته برای تهیه فیلم مرکب که مخلوطی از متیل

ذرت و کنسانتره آب پنیر بود هریک از اجزا برای تشکیل 

داشت. به این ترتیب که  فیلم به آماده سازی مقدماتی نیاز

سلولز به منظور هیدراته شدن، در نیمی از آب مقطر با متیل

دقیقه تا هیدراته شدن کامل مخلوط  15به مدت  C° 70دمای 

تا  min5به مدت  C° 0شد. سپس نصف دیگر آب با دمای 

 سلولز مخلوط گردید.  نشاسته ذرتتشکیل ژل توسط متیل

تا  C° 85)حل کردن در آب سرد و سپس حرارت دهی تا 

)حل کردن در آب سرد  ژالتینه شدن( و نیز کنسانتره آب پنیر

 به مدت C° 90و سپس حرارت دهی در حمام آب با دمای 

h 5/0 کردن تا دناتوره شدن کامل کنسانتره آب پنیر و سرد

متعاقب آن به منظور جلوگیری از دناتوره شدن بیشتر( و 

                                                 
1 Lactobacillus rhamnosus 

درصد وزنی  5/2لیسرول بعنوان روان کننده در غلظت ثابت گ

 (. 8استفاده گردید )

از  gr 2/52سازی باکتری لیوفلیزه، مقدار به منظور فعال 

آب مقطر حل کرده و  L 1را در  MRS Brothمحیط کشت 

استریل شد. مقدار  min15به مدت  C° 121سپس در دمای 

mm 5/0  از آن را توسط میکروسمپلر در کنار شعله به درون

تلقیح شد.  MRS Brothاز محیط کشت  mm 10 لوله حاوی

 h6به مدت  C°30سپس در انکوباتور با دمای 

گذاری شد. محتویات لوله درون ارلن حاوی محیط گرمخانه

تخلیه شد و مجددا ارلن  C° 30با دمای  MRS Brothکشت 

گذاری گرمخانه h 24به مدت   C°30ا دمای درون انکوباتور ب

به  C°121های سانتریفیوژ استریل شده )در دمای فالکونشد. 

( را با سوسپانسیون باکتری که در مرحله قبل min15مدت 

به مدت  rpm5000کرده و با  سرعت توضیح داده شد پر

min10 ها را دور ریخته و سانتریفیوژ شد. مایع روی فالکون

شد. به منظور داشته های باکتری( نگهحاصله )سلولرسوب 

ها، روی رسوب حاصله از مرحله قبل سرم شستشوی باکتری

-ها را تکانفیزیولوژیک ریخته و پس از بستن درب، فالکون

به مدت  rpm5000داده و مجددا عمل سانتریفیوژ در  سرعت 

min10 آمده انجام شد. در نهایت رسوب سفید رنگ بدست

است را به کمک رینگر کامال  ه همان باکتری فعال شدهرا ک

تا زمان استفاده،  C° 15کرده و در یخچال با دمای مخلوط

به منظور تهیه کشت پروبیوتیک با غلظتی  شد. نگهداری

را  ml 1، از نمونه تهیه شده مقدارCFU/ml 810  ×5/1معادل 

های استریل شده بود رقیق توسط رینگری که درون لوله

کرده و با هم خوب مخلوط شد. سپس با استفاده از دستگاه 

که توسط رینگر بلنک  nm 625اسپکتوفتومتر در طول موج 

کالیبر شده بود، جذب محلول قرائت شد. وقتی میزان جذب 

مک فارلند برابر شد، از نمونه داخل لوله که  5با میزان جذب 

برداشته و به   ml 1تری است، باک CFU/ml 810×15حاوی 

ml100  آمده از فرمول پوشش بهینه که بر اساس نتایج بدست

سلولز و از فرمول پایه فیلم مرکب شامل نشاسته ذرت، متیل

 mlکنسانتره آب پنیر است اضافه شد تا غلظت باکتری در 

2 merk 
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تا ها فیلم .(8رسید ) CFU/ml 710×5/1از پوشش به  100

 نگهداری شد.  C° 4ل با دمای زمان آزمون در یخچا

 های فیلم خوراکی آزمون

 ضخامت 

دقت  با دستی میکرومتر یک وسیله به فیلم ضخامت

mm  01/0  گیری نقطه تصادفی هر فیلم اندازه 10در حداقل

شد. میانگین ضخامت نقاط مختلف به عنوان ضخامت فیلم 

 (.8تهیه شده گزارش شد )

 میزان رطوبت

رطوبت بر اساس میزان افت وزن مقدار مشخصی از 

 گیریاندازه C°110نمونه در طی خشک شدن در آون 

  (.12شد )

 حاللیت
از فیلم تهیه شده  2cm 3در  1ای از پوشش با ابعاد قطعه

توزین شد. فیلم تهیه  gr 001/0و با ترازوی دیجیتال با دقت 

آب مقطر تحت شرایط همزدن یکنواخت  ml 50شده را در 

قرار داده شد. بعد  h 6و به مدت  C° 25و مشخص در دمای 

مانده را از آب بیرون آورده از گذشت این زمان، قطعات باقی

و تا رسیدن به وزن ثابت )وزن خشک نهایی( در آون )دمای 

C° 110گرفت. وزن خشک اولیه نیز با قرار دادن ( قرار

تا  C°110ا همان ابعاد ذکر شده در آون با دمای ای بنمونه

آمد. در نهایت حاللیت در آب  رسیدن به وزن ثابت بدست

 (.8( با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید )درصد)

H =  
𝑊𝑑−𝑊𝑒

𝑊𝑑
 × 100 

H: درصد حاللیت  

dW: وزن ماده خشک اولیه تکه فیلم 

eW: وزن فیلم خشک پس از غوطه وری 

 گیری رنگاندازه

 توسط دستگاه ( *L*, a*, b) هانتر رنگ هایشاخص

 هر برای وپس از کالیبر کردن توسط کاشی سفید سنج رنگ

شاخص  *Lشدند.  گیری تکرار اندازه سه در فراروده نمونه

 ،(100 برابرو رنگ سفید  0 برابرسیاه  )رنگ نمونه شفافیت
*a  (منفیa مثبتسبزی برابر ، a برابر )قرمزی، *b  ( منفیb 

باشد. تغییر رنگ کلی نیز زردی( می برابر bمثبت  و آبی برابر

 .(13) به کمک فرمول زیر محاسبه شد

E =        2
1

222
bbaaLL    

 

 خواص مکانیکی پوشش
استفاده بافت سنج برای انجام آزمون مکانیکی از دستگاه 

از فیلم تهیه  cm 9×2 شد. بدین منظور قطعاتی از فیلم در ابعاد

در دسیکاتور حاوی  h 24 به مدت شدن شده و جهت مشروط

گرفت. درصد قرار 75کلرید سدیم اشباع با رطوبت نسبی 

شد. فاصله  های دستگاه بستهداخل فکر سپس قطعات فیلم د

 بود. فک باال با سرعت cm 4 بین دوفک قبل از آزمون

mm/min 40 کرد. در لحظه پاره شدن شروع به فاصله گرفتن

 زیرمقاومت کششی از طریق فرمول  فیلم آزمون پایان یافت. 

 (.8) محاسبه شد

TS = 
𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒖𝒎 𝒍𝒐𝒂𝒅

𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥.𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦.𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧.𝐚𝐫𝐞𝐚
=

𝐅

𝐀
 

TS :مقاومت کششی بر حسب مگا پاسکال (MPa) ،F:  حداکثر نیروی

مساحت فیلم درگیر شده در فک  :A، (N) الزم برای پاره شدن فیلم

محاسبه زیر درصد ازدیاد طول تا پارگی نیز از فرمول  (2m) دستگاه

 گردید. 

 = Eدرصد 
𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒕 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆

𝐈𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡
=

𝚫𝐋

𝐋
 

Lمقدار ازدیاد طول تا لحظه پارگی : ،L فاصله بین  اولیه فیلم: مقدار طول(

 دوفک دستگاه( 

 بخارآب نفوذپذیری به
 دگیری نفوذپذیری به بخار آب بر اساس استانداراندازه

ASTM E96( ASTM 2002) گرفت. بدین صورت  انجام

 که محلول فوق اشباع کلرید سدیم درون دسیکاتور ریخته

انتخاب و درون  cm 35/1 های کوچکی با قطرشد و شیشه

رطوبت نسبی داخل )حذف  کلسیمکلرید gr 3 مقدار  هاآن

های توسط نمونهها شد و سطح شیشه بدون آب ریخته (شیشه
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پس از وزن کردن تمامی . شد فیلم و بوسیله گیره و کش بسته

را داخل دسیکاتور حاوی نمک کلرید سدیم   هاآن ،هانمونه

رطوبتی دهیم که در دمای آزمایشگاه فوق اشباع قرار می

با ها درصد ایجاد می نماید. تغییرات وزن نمونه 75معادل 

 gr 0001/0 استفاده از یک ترازوی دیجیتال با دقت

گیری شده و نمودار تغییرات وزن بر حسب زمان رسم اندازه

شود تا شیب خط حاصل  جهت انجام محاسبات مورد می

 زیر گیرد. آهنگ انتقال بخار از طریق فرمولاستفاده قرار

 محاسبه شد.

= W  V T                             آهنگ انتقال بخار آب
𝑮

𝒕.𝑨
 

WVT: آبآهنگ انتقال بخار (. s2m/g )، A: ها سطح مقطع شیشه(2m )

، G/t: برایشیب خط میانگین تغییرات وزن در مدت زمان آزمون ، 

تفاده اس زیر گیری میزان نفوذپذیری نسبت به بخار آب از فرمولاندازه

 شد.

 

 = WVP                     پذیزی به بخار آب  نفوذ
𝑾𝑽𝑻

𝑷(𝑹𝟏−𝑹𝟐)
. X 

WVPمیزان نفوذپذیری به بخار آب : (g/m.pa.s) ،P ب : فشار بخار آ

: میزان  1R، (mm) : ضخامت فیلم C° 25 (Pa) ،X خالص در دمای

داخل میزان رطوبت فضای :  2R، درصد( 75رطوبت داخل دسیکاتور)

 درصد(  0)ها شیشه

 (GG) الکتوباسیلوس رامنوسوسزنده مانی باکتری 
 الکتوباسیلوس رامنوسوسبه منظور کشت باکتری 

(GG ابتدا نیاز به محیط کشت )MRS Agar  بود که مقدار

g2/68   از محیط کشت را بهL 1  آب مقطر افزوده و خوب

مام حتکان داده تا کمی حل شود. به منظور حل شدن بیشتر از 

 آب با دمای جوش استفاده شد تا محیط کامال حل شود. پس

از انحالل کامل محیط کشت در آب مقطر، محیط کشت 

در  min15توسط پنبه و فویل درب بندی شده و به مدت 

 اتوکالو گردید.  C° 121دمای 

ا استفاده باز رینگر استریل بود که  ml 90برای هر نمونه نیاز به 

یک قرض رینگر را  ml 500از قرص رینگر و بالون ژوژه 

 از آن  ml 90آب مقطر حل کرده و سپس   ml 500درون  

 مایرا به کمک مزور درون ارلن ریخته و درون اتوکالو با د

C° 121  به مدتmin15 .اتوکالو شد 

ان از نمونه در کنار شعله از سطح پوسته ن gr 10مقدار 

 توسط ترازوی دیجیتال توزین شده و درون ارلن حاوی

ml 90  رینگر افزوده شد و به مدتmin30 صت نمونه اولیه فر

سپس توسط گیرد. داده شد تا عمل اختالط به خوبی صورت

ون از نمونه فوق برداشته و در ml 1سمپلر و در کنار شعله 

 محلول رینگر استریل ریخته شد. ml 9لوله آزمایش حاوی 

ن از نمونه درو ml 1برای تهیه رقت بعدی مجددا مقدار 

ول محل ml 9لوله قبلی برداشته و به درون لوله دیگری حاوی 

 رینگر استریل اضافه شد.

 الکتوباسیلوس رامنوسوس به منظور کشت باکتری

(GG)  از روش کشت پورپلیت استفاده شد. بدین ترتیب که

ml 1  از رقت مورد نیاز درون پلیت ریخته شده و روی آن

 ریخته شد. MRS Agarمحیط کشت 

ها درون انکوباتور با ها، پلیتپس از سفت شدن نمونه

به صورت وارونه قرار گرفت تا  h 48به مدت  C° 30دمای 

رامنوسوس در محیط رشد نماید. های الکتوباسیلوس پرگنه

به منظور شمارش ها پس از مدت زمان ذکر شده، نمونه

ر توسط دستگاه کلنی کانت الکتوباسیلوس رامنوسوس باکتری

 .(8)شمارش گردید 

 تجزیه و تحلیل آماری
در  پاسخ سطح روش به مرحله ره در متغیرها سازیبهینه

-Design افزارنرم توسط "مرکزی مرکب طرح" قالب

Expert 7.0.2  .درصد نشاسته  مستقل متغیر سه بررسی شد

 تاستخراج کفای سلولز بود.ذرت، پروتئین آب پنیر و متیل

 مورد پیشگویی R2 و R2)تبیین ) ضریب از استفاده با مدل

 گرفت. قرار بررسی

طرح  قالب و در پاسخ سطح رویه از استفاده با نتایج

 .شدآنالیز دوم درجه مدل از استفاده با و مرکزی مرکب

افزار  نرم عددی یابیبهینه بخش از بهینه نقطه تعیین جهت

 .شد استفاده مذکور
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 در تهیه فیلم  هاآنمتغیرهای مستقل فرایند و مقادیر . 1جدول

غلظت نشاسته ذرت 

 )وزن به حجم 

 ( درصد

غلظت کنسانتره آب 

 پنیر )وزن به حجم 

 ( درصد

غلظت متیل سلولز 

 )وزن به حجم 

 ( درصد
Run 

1 2 1 1 

1 2 4 2 

1 6 1 3 

1 6 4 4 

3 2 1 5 

3 2 4 6 

3 6 1 7 

3 6 4 8 

2 4 1 9 

2 4 4 10 

2 2 5/2 11 

2 6 5/2 12 

1 4 5/2 13 

3 4 5/2 14 

2 4 5/2 15 

2 4 5/2 16 

2 4 5/2 17 

2 4 5/2 18 

2 4 5/2 19 

2 4 5/2 20 

 نتایج
 ضخامت

-های متغیرهای مستقل )متیلخطی غلظتبررسی تاثیر 

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت( بر 

 دار شدهمعنی (p<01/0)درصد  99های فیلم در سطح نمونه

های درجه دوم عبارت درجه دوم غلظت است. در بین عبارت

و عامل ( p<01/0)اند دار شدهسلولز و نشاسته ذرت معنیمتیل

های اثر عبارت؛ در نمودارهای سه بعدی هستندایجاد انحنا 

پنیر و نیز سلولز و کنسانتره پروتئین آبمتقابل بین غلظت متیل

ذرت سلولز و نشاستهعبارت اثر متقابل بین غلظت متیل

روند تغییرات میزان ضخامت (. p<05/0است )دار شده معنی

وتئین های خوراکی تهیه شده از متیل سلولز، کنسانتره پرفیلم

 نشان داده شده 2و 1های آب پنیر و نشاسته ذرت درشکل

سطح پاسخ، متیل سلولز،  هایاست. با توجه به منحنی

کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته سبب افزایش میزان 

اند، لذا این متغیرها به صورت توام دارای ضخامت شده

 1در شکل  تاثیرات متقابل مثبت روی میزان ضخامت بودند.

درصد(، اثر همزمان غلظت  2در غلظت ثابت نشاسته ذرت )

سلولز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر میزان ضخامت متیل

سلولز است. بر این اساس افزایش درصد متیلداده شده  نشان

و کنسانتره پروتئین آب پنیر سبب افزایش میزان ضخامت شد. 

 4وتئین آب پنیر )در غلظت ثابت کنسانتره پر 2در شکل 

نشاسته ذرت بر  –درصد(، اثر همزمان غلظت متیل سلولز 

است. بر این اساس افزایش میزان ضخامت نشان داده شده 

سلولز و نشاسته ذرت سبب افزایش میزان درصد متیل

 ضخامت شد.
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 سلولز و کنسانتره پروتئین آب پنیر روی ضخامت فیلم خوراکی متقابل متیلبعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .1شکل 

 

 

 
 متقابل درصد متیل سلولز و نشاسته ذرت روی ضخامت فیلم خوراکیبعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .2شکل 

 
 میزان حل شدن

ئین آب نتایج میزان حل شدن  با استفاده از کنسانتره پروت

حالل سلولز و نشاسته ذرت نشان داد که میزان انپنیر، متیل

است، بیشترین پذیری با افزایش غلظت ترکیبات کم شده 

سلولز و یک میزان انحالل پذیری در غلظت یک درصد متیل

 درصد کنسانتره پروتئین آب پنیر و یک درصد نشاسته ذرت

 تیلم شد، افزایش غلظت کنسانتره پروتئین آب پنیر، مشاهده

سلولز و نشاسته ذرت سبب کاهش میزان انحالل پذیری فیلم 

درصد در  4/97گشت، بطوریکه بیشترین میزان حل شدن 

حداقل استفاده غلظت استفاده شده از ترکیبات بود و کمترین 

سلولز بود که در ماکزیمم غلظت متیل 8/58میزان حل شدن  

(  و نشاسته درصد 6درصد(، کنسانتره پروتئین آب پنیر ) 4)

 درصد( بود.   3ذرت )
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 متقابل متیل سلولز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر انحالل پذیری فیلم خوراکیبعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .3شکل 

 

 

 بر انحالل پذیری فیلم خوراکیمتقابل متیل سلولز و نشاسته ذرت بعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .4شکل 

 

 رطوبت
سلولز، های مختلف متیلنتایج استفاده از غلظت

کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت بر میزان رطوبت 

-های متغیرهای مستقل متیلنشان داد که در تاثیر خطی غلظت

دار شد معنیسلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت 

(01/0>p.)  گردد با مشاهده می 6و  5همانطور که در شکل

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و متیلافزایش غلظت 

های فیلم افزایش یافت، ، میزان رطوبت در نمونهنشاسته ذرت 

کنسانتره درصد،  4سلولز به بطوریکه با فزایش غلظت متیل

درصد میزان  3سته ذرت به درصد و نشا 6پروتئین آب پنیر  به 

افزایش داشت. این نتایج نشان  3/17به   3/8رطوبت از 

کنسانتره سلولز، نشاسته ذرت و متیلدهد استفاده از می

پروتئین آب پنیر در فیلم خوراکی سبب فزایش محتوای 

 رطوبت آن شد.
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 متقابل متیل سلولز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر رطوبت فیلم خوراکیبعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .5شکل 

 

 

 
 متقابل متیل سلولز و نشاسته ذرت بر رطوبت فیلم خوراکیبعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .6شکل 

 

 

 نفوذپذیری به بخار آب

-مستقل)متیلهای متغیرهای نتایج تاثیر خطی غلظت

-سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت ( بر نمونه

دار شده است.  معنی (p<01/0)درصد  99های فیلم در سطح 

های درجه دوم عبارت درجه دوم تنها افزایش در بین عبارت

داری بر میزان نفوذپذیری به بخار سلولز تاثیر معنیغلظت متیل

امل ایجاد انحنا در نمودارهای و ع (p<01/0) آب داشته است

عبارت اثر متقابل بین غلظت کنسانتره باشد؛ میسه بعدی 

دار شده پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت تنها عبارت معنی

(05/0>p)  .بررسی نمودارهای در بین متغیرهای مستقل بود

-تاثیرات متقابل این فاکتورها نشان داد که استفاده ازمتیل

سبب کاهش  پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت کنسانترهسلولز، 

اند، لذا این متغیرها به میزان نفوذپذیری به بخار آب شده

صورت توام دارای تاثیرات متقابل مثبت کاهنده بر روی 



 یقندشتن

 

40  Applied Microbiology In Food Industries 

با افزایش میزان متیل میزان نفوذپذیری به بخار آب بودند. 

درصد و  3درصد، نشاسته ذرت تا غلظت  4سلولز تا غلظت

درصد میزان  6پروتئین آب پنیر تا غلظت  کنسانتره

درصد( شد.  05/0نفوذپذیری به بخار آب کمترین میزان )

همچنین اثر متقابل نشاسته ذرت، میزان نفوذپذیری به بخار 

سلولز تاثیر آب کاهش یافت، این کاهش در مورد متیل

شدیدتری داشت و در مورد کنسانتره پروتئین آب پنیر و 

 تری کاهش یافت.ب آهستهنشاسته ذرت با شی

 خواص مکانیکی فیلم

 درصد ازدیاد طول
سلولز، نشاسته ذرت وکنسانتره نتایج استفاده از متیل

پروتئین آب پنیر بر درصد ازدیاد طول فیلم نشان داد که  

های اثر متقابل بین غلظت متیل سلولز و کنسانتره عبارت

و نیز عبارت اثر متقابل بین غلظت  (p<05/0)پروتئین آب پنیر 

 ؛(p<01/0)دار شده است سلولز و نشاسته ذرت معنیمتیل

 این   متقابل تاثیرات   نمودارهای  به  توجه  با  دیگر  سوی  از

 
 پنیر بر درصد ازدیاد طول فیلم خوراکی متقابل متیل سلولز و کنسانتره پروتئین آببعدی اثر  سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی .7شکل 

 

 
 

 

 
 متقابل متیل سلولز و نشاسته ذرت بردرصد ازدیاد طول فیلم خوراکی بعدی اثر سه و تراز پاسخ سطح هایمنحنی  .8شکل 
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 متقابل متیل سلولز و نشاسته ذرت بر نیروی الزم برای پاره شدن فیلم خوراکی بعدی اثر سه و تراز پاسخ سطح منحنی .9شکل

 

 

 تغییر رنگ کلی
های های حاصل از آزمون تغییر رنگ کلی فیلمداده

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و خوراکی حاوی متیل

متغیرهای های نشاسته ذرت مشاهده شد که تاثیر خطی غلظت

و  (p<01/0) سلولز و کنسانتره پروتئین آب پنیرمستقل متیل

دار شده است.  های فیلم معنیبر نمونه (p<05/0)نشاسته ذرت 

با توجه به نمودارهای تاثیرات متقابل این فاکتورها چون 

اند، لذا این همگی سبب افزایش میزان تغییر رنگ کلی شده

ثیرات متقابل مثبت افزاینده بر متغیرها به صورت توام دارای تا

میزان تغییر رنگ کلی روی میزان تغییر رنگ کلی بودند. 

تابعی از افزایش میزان غلظت متغیرهای مستقل در 

صورت که افزایش میزان فرموالسیون فیلم است. بدین

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و متیلمتغیرهای مستقل )

های میزان تغییر رنگ کلی نمونهنشاسته ذرت ( سبب افزایش 

 4سلولز تا فیلم گردید. بطوریکه با افزایش غلظت متیل

درصد و نشاسته ذرت  6درصد، کنسانتره پروتئین آب پنیر تا 

تا  7/50درصد میزان  تغییرات رنگ فیلم خوراکی از  3تا 

 افزایش داشت. 9/78

 الکتوباسیلوس رامنوسوسزنده مانی 
مانی های حاصل از آزمون زندهآنالیز واریانس داده

در فیلم خوراکی تهیه شده الکتوباسیلوس رامنوسوس  باکتری

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت  در با متیل

دهد که استفاده از این روز،  نشان می 4طی زمان نگهداری 

داری فیلم در مدت زمان نگهداری سبب تغییر معنی

(01/0>p) الکتوباسیلوس مانی باکتری بر روی زنده
حاصل از آزمون آنالیز  هایها شد. دادهدر نمونه رامنوسوس

واریانس نشان دادکه افزایش مدت زمان نگهداری سبب 

به طور معنی  الکتوباسیلوس رامنوسوسکاهش زنده مانی 

شد. بطوریکه میزان زنده مانی باکتری  (p<01/0)داری 

 به CFU/g  107  *6/5 از سوسالکتوباسیلوس رامنو

CFU/g  107 *2/4 .کاهش داشت 

متیل سلولز، کنسانتره پروتئین در مقابل افزایش غلظت 

 مانی باکتریآب پنیر و نشاسته ذرت  میزان زنده
را بهبود بخشید و با افزایش غلظت الکتوباسیلوس رامنوسوس 

این ترکیبات در فیلم خوراکی میزان زنده مانی باکتری 

بیشتر شد و میزان باقی مانده الکتوباسیلوس رامنوسوس 

باکتری در محدوده قابل قبول برای محصوالت پروبیتیک بود 

(CFU/g 710-610 بود. نکته قابل ذکر این است که مقایسه )

بین متیل سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت  

کنسانتره پروتئین نشان داد که افزایش غلظت  متیل سلولز و 

الکتوباسیلوس مانی باکتری آب پنیر تاثیر بیشتری بر زنده
 داشت. رامنوسوس
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  بهینه یابی فرمول پایه فیلم خوراکی مرکب

سازی سازی عددی، برای بهینهتکنیک بهینه

ها برابر در فرموالسیون فیلم پایه بکار رفت. اهمیت همه پاسخ

های بهینه داری ویژگینظر گرفته شد. بدین منظور محصولی 

های مختلف، های بدست آمده از آزموناست، که در دامنه

ضخامت، رطوبت، نفوذپذیری به بخار آب، نیروی الزم برای 

پاره شدن فیلم و تغییر رنگ کلی حداقل و انحالل پذیری و 

درصد ازدیاد طول حداکثر باشد. نتایج نشان داد در حالتی که 

صد، کنسانتره پروتئین آب پنیر در 08/2سلولز غلظت متیل

درصد باشد، شرایط بهینه  14/1درصد و نشاسته ذرت  13/2

تولید را خواهیم داشت. بنا به پیش بینی نرم افزار در سطح 

، فیلم بهینه تشکیل شده از فرمول باال دارای 740/0مطلوبیت 

، انحالل  mm 165/0خصوصیات زیر است. میزان ضخامت 

درصد، نفوذپذیری به  64/8رطوبت درصد،  93/95پذیری 

درصد،  64/9، درصد ازدیاد طول  g/m.pa.s 93/2 بخار آب

و تغییر رنگ کلی   MPa 73/13 نیروی الزم برای پاره شدن

مانی است. از سوی دیگر، بیشترین میزان زنده  59/56معادل 

پس از نگهداری فیلم  h 3الکتوباسیلوس رامنوسوس در 

مانی باکتری این نقطه میزان زنده وجود خواهد داشت و در

log CFU/g 58/6  .است 

 

 بحث
های خوراکی تهیه شده از نتایج میزان ضخامت فیلم

متیل سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت نشان 

های فیلم داد که استفاده از این ترکیبات سبب بهبود ویژگی

شد.  منوسوسالکتوباسیلوس راخوراکی تهیه شده از باکتری 

 یم نییرا تع تیاست که شفافی اتیپارامتر ح کیضخامت 

 یبرا لمیف ییتواناها لمیف یکیو خواص مکان WVP کند

 بخشدیرا بهبود م ییمواد غذا یکیمکان یکپارچگی شیافزا

سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و استفاده از متیل  (.14)

نشاسته ذرت سبب افزایش ضخامت فیلم شد، دلیل افزایش 

ضخامت با افزایش درصد کنسانتره پروتئین آب پنیر به این 

دلیل است که محلول فیلم،  غلظت بیشتری دارد و سبب 

ی پروتئینی و حفظ بهتر آب درون آن افزایش ساختار شبکه

افزایش میزان نشاسته ذرت و متیل شود. از سوی دیگر می

سلولز نیز به جذب آب بیشتر کمک کرده و سبب تشکیل 

تری به هنگام تشکیل فیلم گردیده تر و ضخیمشبکه مستحکم

( طی بررسی تاثیر درصد 15است.  کوکوسزاکا و همکاران )

ایزوله پروتئین سویا بر روی ضخامت فیلم تولید به این نتیجه 

 9درصد به  6افزایش درصد ایزوله پروتئین از رسیدند که با 

درصد ، ضخامت فیلم افزایش یافت که مشابه نتیجه تحقیقات 

حاضر بود؛ که افزایش درصد ایزوله پروتئین سویا در غلظت 

( بر روی افزایش P<0.05ثابت گلیسرول اثر معنی داری )

( طی 16ضخامت فیلم تولیدی داشت. گونگا و همکاران )

ی های خوراکی تهیه شده از ایزولهبر روی فیلمای مطالعه

ها به این نتیجه دست یافتند که افزایش درصد ایزوله پروتئین

دار پروتئین بر روی ضخامت فیلم تهیه شده اثر معنی

(P<0.05داشت. اما ضخامت فیلم ) های تولیدی مشابه نتایج

ع ما نبود که به خاطر تفاوت فرایند تولید فیلم خوراکی و نو

داد که  گزارش( 17آمانکواش ) های مورد استفاده بود.قالب

سبز و دانه  یچا ،توزانیک تهیه شده با  هایلمیضخامت ف

 داشت. شیافزا یبه طور قابل توجه انگور

رسد افزایش میزان کنسانتره پروتئین آب پنیر به نظر می

بدلیل دناتوراسیون حرارتی و نیز جذب آب بیشتر توسط آن، 

ها کاسته شود. به دلیل گردیده از انحالل پذیری فیلمسبب 

دناتوره شدن پروتئین حین فرایند تولید فیلم و تغییر ماهیت 

ای مستحکم با ها که سبب ایجاد شبکهدادن ساختار پروتئین

سولفیدی قوی در ساختار شبکه پروتئینی شده پیوندهای دی

شود، این و مانع از فروپاشی شبکه و انحالل پذیری آن می

های از قبیل ساختمان قادر به نگهداری برخی مولکول

باشد که با های نشاسته و متیل سلولز در بین خود میمولکول

قرار گرفتن در آب سبب حفظ شدن بیشتر ساختمان و کمک 

به عنوان مواد ها لمیفکند. به دیرتر حل شدن می

حفظ  یبرا رطوبتدارند. آب باال  یمحتوا ککوپیدروسیه

 فرآیندطول  در ، کنترل رطوبتمهم است در نتیجهها یباکتر

استفاده از متیل سلولز، مهم است.  اریبس یساز رهیو ذخ

کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت سبب افزایش 

رطوبت فیلم تهیه شده گردید بطوریکه بیشترین میزان رطوبت 
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صل شد. در حداکثر غلظت استفاده شده از این ترکیبا حا

های خوراکی با منشا ( با بررسی فیلم18اوزدمیر و فلوروس )

پروتئین به نتایجی مشابه ما دست یافتند و بیان کردند که 

افزایش درصد پروتئین و موم زنبور عسل سبب کاهش مواد 

محلول در آب شد ولی سوربیتول به عنوان نرم کننده سبب 

شد . این بدین  های خوراکیافزایش مواد محلول در آب فیلم

معناست که با افزایش پروتئین و موم مقدار آب بیشتری در 

ساختار فیلم حفظ شده و افزایش میزان سوربیتول سبب بجا 

 شود. ماندن میزان آب کمتری در ساختار فیلم می

 هاییژگیو نیاز مهمتر یکی نفوذپذیری به بخار آب

عوامل مانند  ریتواند تحت تاث یاست که م یخوراک یهالمیف

و آمورف  ینسبت بلور دروفوب،ینسبت ه لم،یف یکپارچگی

 یها برالمیبه بخار آب ف یرینفوذ پذ(. 19) و ضخامت باشد

.  اطراف مهم است طیاز انتقال جرم از غذا با مح یریجلوگ

نفوذپذیری به بخار گزارش داد که  (20)و همکاران  قنبرزاده

مورد  CMC یمحتوا شیبا افزا CMCنشاسته /  یهالمیف آب

بهبهانی و   .ابدییها کاهش ملمیبهبود ساختار ف یاستفاده برا

(  به نتایج مشابهی در خصوص حفظ رطوبت 21اصالحی )

های خرمای کبکاب پوشش داده شده با متیل سلولز در نمونه

های خرمای دست یافتند و گزارش کردند که در نمونه

متیل سلولز میزان رطوبت پوشش داده شده، با افزایش میزان 

بیشتری داشتند، این امر موید نقش مقابله با نفوذپذیری به بخار 

ها محققین به باالتر آب متیل سلولز بود. در سایر پژوهش

بودن میزان نفوذپذیری متیل سلولز نسبت به نشاسته ذرت و 

(. 23و22اند )نشاسته برنج و پروتئین آب پنیر اشاره کرده

های نشاسته سبب جذب آسان آب مولکولطبیعت آبدوست 

گردد؛ که هرچه میزان آمیلوز نشاسته در قیاس توسط فیلم می

با میزان آمیلوپکتین آن باالتر باشد، سبب نفوذپذیرتر شدن 

 (.24گردد )فیلم تشکیل شده در برابر آب می

های بدست آمده از آزمون ازدیاد با توجه به آنالیز داده

گرفت که افزایش متیل سلولز و کنسانتره طول می توان نتیجه 

پروتئین آب پنیر روندی افزایش وسپس کاهشی را ایجاد 

نماید. دلیل این پدیده احتماال بخاطر ثابت ماندن غلظت می

پالستیسایزر گلیسرول در فرمول است؛ بدین صورت که 

سلولز تا حدی که نرم کننده  افزایش میزان پروتئین و متیل

نماید سبب حالت کشسانی را در شبکه ایجاد می توانایی ایجاد

افزایش درصد ازدیاد طول گردیده اما با افزایش غلظت متیل 

سلولز و پروتئین آب پنیر از یک حد بحرانی سبب ایجاد 

حالت خشک و شکننده در ساختار شبکه گردیده و حالت 

کشسانی فیلم را بشدت کاهش داده بود. از سوی دیگر 

پروتئین بکار رفته  های کماسته نیز در غلظتافزایش میزان نش

-تا حدی سبب ایجاد حالت ژله ای و نرم در فیلم را ایجاد می

نمود اما افزایش غلظت پروتئین سبب خشک شدن فیلم 

گردیده، از سوی دیگر خود نشاسته حالت جاذب الرطوبه 

های باال باعث از دست رفتن شبکه فیلم داشته و در غلظت

، به عبارت دیگر گرچه فیلم رطوبت باالتری استگردیده 

 دارد اما این رطوبت باعث تضعیف شبکه فیلم گشته است. 

گیری نیروی الزم برای نتایج بدست آمده از اندازه

پارگی فیلم حاکی از آن است که استفاده از بیشترین غلظت 

متیل سلولز، کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت  سبب 

 های فیلم شد،میزان نیروی الزم برای پاره شدن نمونهافزایش 

این پدیده احتماال بدلیل افزایش ضخامت فیلم در نتیجه 

افزایش غلظت مواد بکار رفته در فرموالسیون فیلم و کمک 

شود. نتایج حاصل از به حفظ بهتر ساختار شبکه فیلم می

ش آزمون نیروی الزم برای پاره شدن با نتایج حاصل از پژوه

( مطابقت داشت 22( و کروچتا و همکاران )23چوی و هان )

که افزایش میزان متیل سلولز، پروتئین آب پنیر و نشاسته برنج 

و ذرت را سبب افزوده شدن میزان نیروی الزم برای پاره شدن 

های اخیر گیری کلی از نتایج پژوهشفیلم دانستند. با نتیجه

یشترین تاثیر را بر میزان توان دریافت افزودن متیل سلولز بمی

نیروی الزم برای پاره شدن فیلم دارد و پس از آن پروتئین 

 آب پنیر و در جایگاه آخر نشاسته نقش کمتری داشته است. 

ها لمیمشترک ف ینور اتیاز خصوص یکی تیشفاف

 تیمز کیتواند به عنوان یها ملمینور توسط ف جذب است.

کاهش  زیرا باعثباشد  شده یبسته بند یغذاها یبرا

و از  دیپیل ونیداسیناخواسته مانند اکس ییایمیش یهاواکنش
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ها و لمیف رشیپذاست.  یاهیدست دادن ارزش تغذ

نامطلوب  راتییتغ ریتوان تحت تاثیرا م یخوراک هایپوشش

استفاده از متیل سلولز،  قرار داد. آن رنگ هایدر ویژگی

ذرت سبب افزایش شدت کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته 

توان بعلت افزایش رنگ فیلم خوراکی شد، دلیل آن را می

ضخامت فیلم در نتیجه افزایش غلظت ترکیبات بکار رفته در 

آن و نیز سفید رنگ شدن فیلم بخاطر استفاده از کنسانتره 

پروتئین آب پنیر که در حالت دناتوره رنگ سفید قوی تولید 

گزارش دادند  ( 25) و همکاران نزیمارت نماید،  نسبت داد.می

 یها ممکن است انعکاس نور بر رولمیرطوبت ف ریکه مقاد

با  لمی*( که منجر به ف A ریدهند )مقاد رییرا تغ لمیسطح ف

بهبود خواص  ( 20و همکاران ) قنبرزاده شود. ی کمترقرمز

به فیلم نشاسته  CMCاپتیکی و کاهش زردی را با افزودن 

 گزارش کردند.

 سازمان و جهانی بهداشت سازمان استاندارد اساس بر

 غذایی ماده درها پروبیوتیک تعداد آمریکا، داروی غذا و

باشد.   (  CFU/g 610 باید ) حداقل مصرف لحظه آن در حامل

 آلژینات با را الکتوباسیلوسپالنتاروم(   26همکاران ) و فارز

 اکستروژن روش به  کیتوزان و کلریدکلسیم زانتان،  سدیم،

-زنده میزان و ریزپوشانی کردند انجمادی کردن خشک و

ی مختلف  هاآندماها و زم در را ریزپوشانی شده باکتری مانی

ریزپوشانی  ساختار که داد نشان بررسی نتایج  بررسی کردند.

 علت به کیتوزان و سدیم آلژینات زانتان، صمغ با شده

 محافظت تواندمی بیشتر، قطر و ترماتریس سنگین تشکیل

کند.  ایجاد باال دماهای برابر اعمال در باکتری از بیشتری

 مانیزنده بر حرارتی زمان فرآیند و دما اثرات (،27موسیلی )

 عربی و صمغ شده با ریزپوشانی الکتوباسیلوساسیدوفیلوس

 و بررسی سویا را و پروتئین عربی پنیر و صمغ آب پروتئین

 تواندنمی به تنهایی عربی صمغ پوشش که دادند نشان

 ایجاد کند باال دماهای اعمال برابر در را کافی محافظت

کارایی  عربی صمغ و پنیر آب پروتئین پوشش که ایگونهبه

 نسبت حرارتی دفرآین برابر در باکتری محافظت در بیشتری

 آب پروتئین شدندناتوره  که داد نشان دیگر، دو ترکیب به

محققین  .باشد پدیده این علت تواندمی دماهای باال در پنیر

دیگری به نقش مدت زمان ماندگاری در کاهش زنده مانی 

الکتوباسیلوس پروبیوتیک و بخصوص  هایباکتری
( 28اشاره کرده اند؛ سخاوتی زاده و همکاران ) رامنوسوس

های مانی باکتریبه تاثیر مدت زمان نگهداری در زنده

پرداخته و به نتایج رامنوسوس الکتوباسیلوس ریزپوشانی شده 

مشابهی دست یافتند. طبیعی است که افزایش مدت زمان 

نگهداری از یک سو و اتمام منابع غذایی برای باکتری و 

مانی باکتری را خشک شدن شبکه فیلم از سوی دیگر زنده

مانی باکتری به مرور تحت الشعاع قرار داد و میزان زنده

سلولز، کنسانتره افزایش میزان متیلکاهش یافت. احتماال با 

پروتئین آب پنیر در فرمول، بدلیل حفظ رطوبت و نرمتر شدن 

-پوشش و قابلیت دسترسی بهتر به منبع پروتئینی، میزان زنده

به   (19) کانمانی و لیم مانی باکتری کمی افزایش یافته است.

های پروبیوتیک مانی باکترینتایج مشابهی در خصوص زنده

روزه دست یافتند و گزارش کردند که  20وره زمانی در د

ها در محیط یخچال به مانی باکتریتاثیر افزایش میزان زنده

دلیل کاهش متابولیسم باکتری در دمای یخچال بود. سایر 

محققین به تاثیر فاکتورهای تنش زا از قبیل اکسیژن مولکولی، 

بیوتیک های پرومانی باکتریرطوبت،  دما  بر میزان زنده

نیز طی پژوهش  ( 29اند. سوکولیس و همکاران )اشاره نموده

در فیلم  الکتوباسیلوس رامنوسوسخود بر روی پایداری 

خوراکی به نتایج مشابهی دست یافتند و نشان دادند که در 

های پروبیوتیک حاوی اینولین، ژالتین و دکسترین گندم فیلم

باکتری در طول اولیگوساکاریدهای گلوکوز و پلی دکستروز 

درصد  40تا  30روز به میزان تقریبی  25مدت زمان نگهداری 

مانی داشته است. این محققین همجنین به نقش کاهش زنده

ای ، در زنده مانی بیشتر باکتریه C 4°به  25کاهش دما از 

( 30) پریراو همکاران مطالعهپروبیوتیک اشاره داشته اند.در 

 Bifidobacteriumهای پروبیوتیک پایداری میکروارگانیسم

animalis Bb-12  وLactobacillus casei-01  در

های خوراکی بر اساس ایزوله پروتئین های فیلمفرموالسیون

زنده مانی سلول باکتری  کاهش. بررسی شد( WPIآب پنیر )

 طی (CFU/g  610 تا رسیدن به( سیکل لگاریتمی 3در حدود 

دیده شد و  C 4° و 23دماهای روز در هر دو باکتری در  60
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سیکل لگاریتمی کاهش در  2و 1در هر دو باکتری به ترتیب 

است. که نتایج تا پایان ذخیره سازی دیده شده C 4°دمای 

تواند به عنوان میایزوله پروتئین آب پنیر دهدحاصل نشان می

ها باشد. حاملی مناسب به منظورمحافظت بیشتراز پروبیوتیک

 سویه چند زیستی هیمی و همکاران قابلیتدر تحقیق ابرا

 ،اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس شامل پروبیوتیک

 و بیفیدوم بیفیدوباکتریوم ،کازئی الکتوباسیلوس

 کربوکسی برپایه خوراکی فیلم در رامنوسوس الکتوباسیلوس

 42 دوره طی )محیط( C25° و C 4° دمای دو در سلولز متیل

 افت صد در دهدمی نشان نتایج. شد بررسی نگهداری،  روزه

 57/22 ،88/32 ،93/18 ترتیب به C 4°دمای  درها پروبیوتیک

است.در این  بوده نکهداری دوره پایان در درصد 04/40 و

 C 4°های پروبیوتیک در دمای مطالعه معلوم شد که باکتری

های نگهداری شده در مانی بیشتری نسبت به پروبیوتیکزنده

-فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیلدمای محیط دارند. و 

در بسته ها تواند حامل خوبی برای انتقال پروبیوتیکسلولز می

 .(31بندی مواد غذایی به هنگام نگهداری در یخچال باشد )

 نتیجه گیری
ای جدید از در مجموع تحقیق حاضر به معرفی نمونه

فیلم خوراکی پروبیوتیک برای استفاده در مواد غذایی 

-درصد از متیل 08/2ه است. بدین منظور استفاده از  پرداخت

درصد از  14/1درصد از کنسانتره آب پنیر و  13/2سلولز و 

 74/0توان محصولی بهینه با سطح مطلوبیت نشاسته ذرت، می

تولید کرد که دارای خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب  

 باشد.

 منابع

1. Jayasekara, R., et al., Preparation, surface modification 

and characterisation of solution cast starch PVA blended 

films. Polymer testing, 2004. 23(1): p. .27-17 

2. Artharn, A., T. Prodpran, and S. Benjakul, Round scad 

protein-based film: storage stability and its effectiveness 

for shelf-life extension of dried fish powder. LWT-Food 

Science and Technology, 2009; 42(7): 1244-1238 

3. Tavera-Quiroz, M.J., et al., Green apple baked snacks 

functionalized with edible coatings of methylcellulose 

containing Lactobacillus plantarum. Journal of Functional 

Foods, 2015; 16: 173-164 

4. Embuscado, M.E. and K.C. Huber, Edible films and 

coatings for food applications. Vol. 9. 2009: Springer. 

5. Soukoulis, C., et al., Compositional and physicochemical 

factors governing the viability of Lactobacillus 

rhamnosus GG embedded in starch-protein based edible 

films. Food hydrocolloids, 2016; 52:887-876  

6. deWit, J.N. and G. Klarenbeek, Effects of various heat 

treatments on structure and solubility of whey proteins .

Journal of Dairy Science, 1984. 67(11): p. .2710-2701 

7. Perez‐Gago, M., et al., Effect of solid content and lipid 

content of whey protein isolate‐beeswax edible coatings 

on color change of fresh‐cut apples. Journal of food 

science, 2003. 68(7); 2191-2186 

8. Ebrahimi, B., et al., Survival of probiotic bacteria in 

carboxymethyl cellulose-based edible film and 

assessment of quality parameters. LWT, 2018; 87: 60-54 

9. Tripathi, M.K. and S.K. Giri, Probiotic functional foods: 

Survival of probiotics during processing and storage. 

Journal of functional foods, 2014. 9: p. .241-225 

10.. Doron, S., D.R. Snydman, and S.L. Gorbach, 

Lactobacillus GG: bacteriology and clinical applications. 

Gastroenterology Clinics, 2005; 34(3): 498-483 

11. Gardiner, G.E ..et al., Oral administration of the probiotic 

combination Lactobacillus rhamnosus GR- 1and L. 

fermentum RC- 14for human intestinal applications. 

International Dairy Journal, 2002; 12(3-2): 196-191 

12. Ojagh, S.M., et al., Effect of chitosan coatings enriched 

with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow 

trout. Food chemistry, 2010; 120(1): 198-193 

13. Taqi, A., et al., Effect of different concentrations of olive 

oil and oleic acid on the mechanical properties of albumen 

(egg white) edible films. African Journal of 

Biotechnology, 2011; 10(60): 12972-12963 

14. Ghanbarzadeh, B. and H. Almasi, Physical properties of 

edible emulsified films based on carboxymethyl cellulose 

and oleic acid. International journal of biological 

Macromolecules, 2011; 48(1): 49-44 



 یقندشتن

 

46  Applied Microbiology In Food Industries 

15. Kokoszka, S., et al., Protein and glycerol contents affect 

physico-chemical properties of soy protein isolate-based 

edible films. Innovative Food Science & Emerging 

Technologies, 2010; 11(3): 510-503 

16. Gounga, M.E., S-.Y. Xu, and Z. Wang, Whey protein 

isolate-based edible films as affected by protein 

concentration, glycerol ratio and pullulan addition in film 

formation. Journal of Food Engineering, 2007; 83(4): 

530-521 

17. Amankwaah, C., Incorporation of selected plant extracts 

into edible chitosan films and the effect on the antiviral, 

antibacterial and mechanical properties of the material. 

2013, The Ohio State University. 

18. Ozdemir, M. and J.D. Floros, Optimization of edible whey 

protein films containing preservatives for water vapor 

permeability, water solubility and sensory characteristics. 

Journal of Food Engineering, 2008; 86(2): 224-215 

19. Kanmani, P. and S.T. Lim, Development and 

characterization of novel probiotic-residing 

pullulan/starch edible films. Food chemistry, 2013; 

141(2): 1049-1041 

20. Ghanbarzadeh, B., H. Almasi, and A.A. Entezami, 

Physical properties of edible modified 

starch/carboxymethyl cellulose films. Innovative food 

science & emerging technologies, 2010; 11(4): 702-697 

 بر سلولز متیل خوراکی پوشش تأثیر. م اصیلی و. ل بهبهانی .21

 علوم در نوآوری .کبکاب خرمای میکروبی و کیفی خصوصیات

 .40-31(:3)10 ،1397 .ُغذایی فناوری و

22. Krochta, J.M., Proteins as raw materials for films and 

coatings: definitions, current status, and opportunities. 

Protein-based films and coatings, 2002; 1:40-1 . 

23. Choi, W.S. and J.H. Han, Physical and mechanical 

properties of pea‐protein‐based edible films. Journal of 

Food Science, 2001; 66(2): 322-319 

24. Stading, M., Å. Rindlav-Westling, and P. Gatenholm, 

Humidity-induced structural transitions in amylose and 

amylopectin films. Carbohydrate polymers, 2001; 45(3): 

.217-209 

25. Martins, J.T., et al., Synergistic effects between κ-

carrageenan and locust bean gum on physicochemical 

properties of edible films made thereof. Food 

Hydrocolloids, 2012; (2)29289-280 :. 

26. Fareez, I.M., et al., Chitosan coated alginate–xanthan gum 

bead enhanced pH and thermotolerance of Lactobacillus 

plantarum LAB12. International journal of biological 

macromolecules, 2015; 72: 1428-1419 

27. Mosilhey, S.H., Influence of different capsule materials 

on the physiological properties of microencapsulated 

Lactobacillus acidophilus. 2003, Universitäts-und 

Landesbibliothek Bonn. 

 خصوصیات ارتقا.  ح قیصری  و. ا م الری.  س زاده سخاوتی .28

 وسیله به رامنوسوس الکتوباسیلوس پروبیوتیک فیزیکوشیمیایی

 جلهم. زودو صمغ و سدیم آلژینات با دوالیه اکستروژن پوشانی ریز

 .0082-8787(: 18)20 ،2018. غذایی صنایع و علو

29. Soukoulis, C., et al., Stability of Lactobacillus rhamnosus 

GG in prebiotic edible films. Food Chemistry, 2014; 159: 

308-302 . 

30. Pereira, J.O., et al., Edible films as carrier for lactic acid 

bacteria. LWT, 2016; 73: 550-543. 

 شجاعی علی   مرتضویان، س. ا م.، ر،.  محمدی،. ب.. یمیابراه .31

اکی پروبیوتیک به فیلم خور هایافزودن باکتری . 1397آبادی، س.

ی در دو بر پایه کربوکسی متیل سلولز وانذازه کیری میزان زنده مان

دمای یخچالی و محیط. تحقیقات مهندسی صنایع غذایی/ جلد 

 90  تابستان /65 شماره  /17

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رامنوسوسالکتوباسیلوس پروبیوتیک  سویه ترکیبی حاوی خوراکی فرموالسیون فیلم سازیبهینه 

  47                                      فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

Optimization formula of compound edible film (methyl cellulose, corn 

starch and whey powder) containing probiotic strain Lactobacillus 

rhamnosus (GG) by using response surface methodology 

 
Roya Amiri Qandashtani1, Esmaeil Ataye Salehi*1, Ali Mohamadi Sani1, Masoomeh Mehraban 

Sangatash2, Omid Safari3 

 

1 Department of Food Science and Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran. 
2 Department of Food Quality and Safety Research, Food Science and Technology Research Institute, ACECR 

Khorasan Razavi Branch, Mashhad, Iran. 
3 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, 

Mashhad, Iran. 
 

 

Abstract 

In this study the composite edible films consist of methylcellulose (1, 2.5 and 4 percent), whey protein 

concentrate (2, 4 and 6 percent), corn starch (1, 2 and 3 percent) and glycerol as a softener in concentration 

Constant (2.5 percent) and Lactobacillus rhamnosus (GG) (at 1.5*107 CFU/ml concentration) was produced. 

The physicochemical tests (thickness, permeability to water vapor, moisture, solubility and color changing) 

and mechanical properties (percentage of elongation and length of breeding) and the survival rate of 

Lactobacillus rhamnosus (GG) were measured. A viable bacterial study showed that the use of methyl 

cellulose and whey protein concentrate improved the survival of probiotic bacteria. The results of this study 

showed that the base formula of the film (methylcellulose concentration of 2.8 percent, whey protein 

concentrate 2.13 percent and corn starch 1.14 percent) improved the physico-chemical and mechanical 

properties of the film. The results showed that increasing the percentage Methylcellulose, whey protein and 

corn starch increased the amount of thickness, moisture, breaking force, color changes and viability of 

Lactobacillus rhamnosus (GG), and decreased solubility and water vapor permeability. 
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