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مــواد غذایــی ،تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف ماننــد رطوبــت ،نــور خورشــید ،گازهــا و...
دچــار افــت کیفیــت یــا خــواص میشــوند .بنابرایــن بایــد بــرای نگهــداری بلندمــدت،
محافظــت شــوند .پلیمرهــا بــه دلیــل انعطافپذیــری ،ســبکی ،اســتحکام و مــدول مناســب
و مقاومــت در برابــر ترکیبــات موجــود در مــواد غذایــی و نفــوذ ناپذیــری در برابــر گازهــا
در صنعــت بســتهبندی ،بســیار پرمصــرف هســتند .یکــی از مهمتریــن روشهــا در
صنعــت بســتهبندی کــه از مزایــای بســیار زیــادی برخــوردار اســت بســتهبندیهای
فعــال و بــا رهایــش کنترلشــده اســت .در ایــن بســتهبندیها عوامــل فعالــی ماننــد
ضداکســایش ها و ضدمیکروبهــا و رایحههــا بهصــورت کنترلشــده و بــا ســرعتی
مشــخص از فیلــم بســتهبندی خــارج شــده ،بــا حــذف عامــل نامســاعد یــا ایجــاد بــو
و طعــم خــوب ،باعــث افزایــش مانــدگاری و مشتریپســندی محصــول میشــوند .از
جملــه مهمتریــن گروههــای مــواد غذایــی کــه تحــت اثــر اکســیژن بهشــدت افــت
کیفیــت دارنــد مــواد لیپیــدی هســتند .ایــن مــواد کــه شــامل طیــف وســیعی از مــواد
غذایــی از ویتامینهــا تــا اســیدهای چــرب ضــروری بــدن میشــوند ،عضــو جدانشــدنی
زنجیــره غذایــی انســان هســتند .در ایــن تحقیــق بــه بررســی بســتهبندی فعــال و اســتفاده
از آن بــرای نگهــداری مــواد لیپیــدی پرداختــه شدهاســت.
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 1مقدمه
توســعه و پیشــرفت علــوم ،ســبب توســعه کارامــد مــواد و
فناوریهــای جدیــد در جهــت رفــاه بشرشــده اســت .در ایــن
راســتا بهکارگیــری پلیمرهــا در صنایــع مختلــف بهویــژه در
صنایــع بســتهبندی ســبب کاربردهــای ویــژه بــا ارزش افــزوده
بــاال میشــود کــه از آن جملــه میتــوان بــه فیلمهــای
ممانعــت کننــده ( )Barrierو فیلمهــای بــا کاربــرد حفاظــت
مــواد غذایــی در برابــر اکســید شــدن اشــاره کــرد .از ایــن
فیلمهــا در صنایــع بســتهبندی مــواد غذایــی ،پزشــکی،
دارویــی و آرایشــی اســتفاده میشــود .ایــن قابلیتهــای
جدیــد باعــث تولیــد بســتهبندی بهتــر ،صرفهجویــی هزینــه
بهواســط ه افزایــش مانــدگاری مــواد غذایــی ،کاهــش آلودگــی
مربــوط بــه مصــرف زیــاد مــواد بســتهبندی و افزایــش
فــروش بهواســطه تبلیغــات بهتــر خواهــد شــد .پلیمرهــا بــه
دلیــل ویژگیهــای خاصــی کــه دارنــد بهصــورت گســترده
در صنعــت بســتهبندی اســتفاده میشــوند [.]1،2،3
همانطــور کــه میدانیــم صنایــع بســتهبندی ارتبــاط
نزدیکــی بــا صنایــع غذایــی دارد .از آنجاکــه صنایــع غذایــی
ارتبــاط مســتقیمی بــا ســامت بشــر دارد مــا را بــر آن مـیدارد
تــا بــا نــگاه ویــژهای بــه مشــکالت موجــود در ایــن صنعــت
بنگریــم .مهمتریــن عوامــل تهدیدکننــده کیفیــت و ایمنــی
محصــوالت غذایــی ،نــور ،رطوبــت ،آلودگــی ،گازهــا و
آســیبهای مکانیکــی اســت .بنابرایــن بایــد از بســتهبندیها
به صورتهــای مختلــف بــرای محافظــت از مــواد غذایــی
اســتفاده کــرد .شــاید بتــوان گفــت مشــکل اساســی صنایــع
غذایــی بــر ســر راه مانــدگاری محصــوالت ،احتمــال اکســید
شــدن آنهــا اســت .ایــن موضــوع باعــث فســاد ،تغییــر رنــگ
و بــو و مــز ه مــاد ه غذایــی ،ســمیت و در نهایــت کاهــش
مانــدگاری آن میشــود [3و.]4
 2لیپیدها
تعریــف دقیقــی از لیپیدهــا وجــود نــدارد .بــه عنــوان تعریــف
کلــی ،لیپیدهــا بــه مجموعـ ه گســترده و متفاوتــی از محصوالت
طبیعــی گفتــه می شــود کــه شــامل اســیدهای چرب و مشــتقات
آنهــا ،آســتروئیدها ( ،)Steroidکاروتنویدهــا (،)Carotenoid
ترپنهــا ( )Terpeneو اســیدهای صفــراوی ()Bile Acid
اســت کــه بهصــورت عمومــی در حاللهــای آلــی ماننــد
دی اتیل اتــر ،هگــزان ،بنــزن ،کلروفــرم و متانــول وجــود دارنــد.
در تعریــف دیگــری بیانشــده اســت کــه هــر مــادهای کــه
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چهــار شــرط را دارا باشــد لیپیــد اســت .اول غیرقابــل انحــال
بــودن در آب ،دوم قابــل حــل بــودن در حاللهــای آلــی
ماننــد بنــزن و کلروفــرم ،ســوم دارا بــودن زنجیــر بلنــد کربنــی
در ســاختار مولکولــی و چهــارم بایــد در جانــداری زنــده
حضــور داشــته یــا از آن مشــتق شــده باشــد [.]5
اگرچــه در اغلــب تعریف هــای مــواد لیپیــدی آمــده
اســت کــه ایــن مــواد در آب غیرقابــل حــل هســتند امــا
برخــی ترکیبــات لیپیــدی دارای زنجیــر کوتــاه ،قابــل حــل
در آب هســتند .لیپیدهــا در اغلــب محصــوالت غذایــی
وجــود دارنــد و نقشهــای متفاوتــی از قبیــل مغــذی بــودن
( )Nutritionغــذا (ماننــد اســیدهای چــرب و ویتامینهــای
محلــول در چربــی) ،طعم دهندگــی (( )Mouth Feelماننــد
کــره کاکائــو در شــیرینیها) ســیرکردن ( )Satietyو
افزایــش ســامتی (اســیدهای چــرب امــگا ،۳-لین-اولئیــک
اســیدهای جفــت شــده) ایفــا میکننــد [ .]6از جملــه
اصلیتریــن دســتههای عمومــی لیپیدهــا میتــوان بــه
اســیدهای چــرب ،اسیلگلیســیرول ،اســترولها و اســترهای
اســترول ،واکسهــا ،فسفوگلیســیریدها ،اترفسفوگلیســیریدها،
گلیســیروگلیکولیپیدها ،اســفینگولیپیدها ،هیدروکربنهــا و
ویتامینهــای قابــل حــل در چربــی هســتند .در شــکل 1
برخــی از مــواد غذایــی حــاوی لیپیــد مشــاهده میشــود [.]5
 3اکسایش لیپیدها در صنایع غذایی
لیپیدهــا از مهمتریــن مــوادی هســتند کــه تحــت واکنــش
اکســید شــدن قرارگرفتــه ،بــه همیــن دلیــل مشــکالت فراوانــی
را بــرای محصــوالت غذایــی طبیعــی و فراینــد شــده بــه
وجودمیآورنــد .ایــن واکنشهــا میتوانــد باعــث افــت
خــواص کیفــی غــذا از جملــه از دســت دادن عطــر و رایح ـه

شکل  1برخی مواد غذایی حاوی لیپیدهای مختلف []5
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خــوب ،تغییــرات رنــگ و بافــت غــذا ،از دســت رفتــن مــواد
مغــذی و در کل افــت زمــان انبــارداری محصــول غذایــی و در
نهایــت فســاد آنشــود .همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده
میشــود ،اســیدهای چــرب غیراشــباع و اکســیژن دو جــزء
اصلــی در واکنــش اکســایش لیپیــدی هســتند [.]5
اکســایش اســیدهای چرب ســبب تولیــد هیدروپراکســیدهای
لیپیــدی بهعنــوان محصــول اولیــه میشــود کــه بیبــو،
بیرنــگ و بیمــزه هســتند .بــا اینحــال ایــن مــواد غیــر
پایــدار بــوده ،مســتعد تخریــب و تولیــد مــواد مرحلــه دوم
واکنــش هســتند .ایــن مــواد ،مخلــوط پیچیــدهای از مــواد
فــرار و غیــر فــرار بــا جــرم مولکولــی پاییــن هســتند .اکســید
شــدن لیپیدهــا ،فراینــدی چنــد مرحلــهای و چندعاملــی
اســت و بــه حساســیت اســید چــرب ،ســاختار مولکولــی
لیپیــد ،حالــت فیزیکــی لیپیــد ،واکنــش آغــاز ،کاتالیزورهــای
تخریــب هیدروپراکســیدها (( )LOOHماننــد فلــزات) ،حضــور
لیپیدهــای اکسیدشــده و میــزان و انتخاب گــری ضداکســایش
موجــود در واکنــش بســتگی دارد .نتیجــه ســادهای کــه
از شــیمی ایــن مــواد میتــوان گرفــت ایــن اســت کــه
دســتیابی بــه تعــادل ترمودینامیکــی شــدیدا ً بــه اکســایش
زیســت مولکولهای کربنــی کاهشیافتــه وابســته اســت.
پایــداری ســینتیکی تمــام مولکولهــای زیســتی در جــو غنــی
از اکســیژن ،نتیجــه حالــت چرخشــی یکســان الکترونهــای
جفــت نشــده حالــت پایــه در مولکــول (ســهتایی) اکســیژن
در جــو اســت .ایــن خاصیــت باعــث بیاثــر بــودن ســینتیکی
اکســیژن جــو بــرای کاهــش زیســت مولکولهای پای ـ ه کربــن
میشــود .از ایــنرو واکنــش بیــن اکســیژن بــا پروتئینهــا،
لیپیدهــا ،پلــی نوکلئوتیدهــا و کربوهیدراتهــا بــدون حضــور

شکل  2واکنش خودبهخودی رشد و اکسید شدن مجدد []6

کاتالیــزور بــه آرامــی پیــش مــیرود .بــا اینحــال اســیدهای
چــرب غیراشــباع در حضــور اکســیژن شــروع بــه واکنــش
زنجیــرهای رادیــکال آزاد میکننــد و دچــار اکســید شــدن
خودکاتالیــزوری میشــوند .توانایــی رادیکالهــای پراکســی
()•LOOدر آغــاز واکنــش اکســید شــدن تک الکترونــی
باعــث اکســید شــدن دائمــی لیپیدهــای غیراشــباع میشــود.
رادیکالهــای آزاد ایجــاد شــده بهســرعت رشــد کــرده،
بــا اهــداف مختلفــی مســتقیم ًا واکنــش میدهنــد و تولیــد
 LOOHمیکننــد .ایــن  LOOHتوســط فلــزات کاهشیافتــه
مــورد حملــه قــرار میگیــرد و باعــث تولیــد محصــوالت
تخریــب میشــود .برخــی از ایــن محصــوالت باعــث اثــرات
مخــرب دیگــری میشــوند .برخــی دیگــر نیــز بــا تشــکیل
رادیکالهــای آزاد از طریــق واکنــش خودبهخــودی رشــد
و باعــث آغــاز مجــدد اکســید شــدن میشــوند .ایــن مــواد
فــرار و غیــر فــرار باعــث بــه وجــود آمــدن بــو و طعــم
غیرقابلقبــول و فســاد مــواد غذایــی میشــوند .بهعــاوه در
برخــی تحقیقــات ثابتشــده اســت کــه وجــود ایــن مــواد
اکسیدشــد ه لیپیــدی در رژیــم غذایــی ،بهطــور مســتقیم باعــث
بــه وجــود آمــدن بیماریهــای مختلــف ماننــد امــراض قلبــی
و ســرطان میشــوند؛ بنابرایــن میتــوان گفــت اکســید شــدن
لیپیدهــا اهمیــت بســیار فراوانــی از لحــاظ اقتصادی و ســامت
دارد [5و.]6
 4فناوریهــای مورداســتفاده ،از گذشــته تــا بــه
ـروز
امـ
بررســیها نشــان میدهــد کــه از گذشــته نهچنــدان دور
راههــای مختلفــی بــرای حفاظــت مــواد لیپیــدی در مقابــل
اکســیژن بــه کار گرفتــه شــده اســت .ابتــدا از پلیمرهــای
ممانعــت کننــده در برابــر اکســیژن اســتفاده میشــد ،امــا
اکســیژن باقیمانــده در فضــای فوقانــی ()Head Space
بســتهبندی فســاد و افــت کیفیــت مــواد غذایــی را در پــی
داشــت .در ادامــه از ســامانه خــأ بــرای خــروج هــوای درون
بســتهبندی اســتفاده میشــد و توســعه ایــن روش ســبب
تولیــد بســتهبندیهایی بــا جــو اصالحشــده ( )MAPشــد.
ایــنروش در کنــار مزایــای عالــی ،هزینهبــر بــوده ،باعــث
کاهــش ســرعت تولیــد میشــد .ایــن معایــب محققــان
را بــر آن داشــت تــا روشهــای دیگــری بــرای رفــع ایــن
مشــکل بیابنــد .اســتفاده از مــواد ضداکســایش ،جدیدتریــن
روش بــرای حفــظ مــواد غذایــی در برابــر اکســیژن اســت .از
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انــواع پرکاربــرد ایــن مــواد میتــوان پــودر آهــن ،کاتکــول
( ،)Catecholبرخــی آنزیمهــا ماننــد گلوکــز ،اســیدهای
چــرب غیراشــباع و در ســالهای اخیــر آســکوربیک اســید
( )Ascorbic Acidو آلفا-توکوفــرول ( )Alpha-tocopherolرا
نــام بــرد [.]7
در ابتــدا از ایــن مــواد درون کیسـههای ( )Sachetمتخلخــل
کــه در بســتهبندی قــرار میگرفتنــد اســتفاده میشــد ،امــا
بــه دلیــل ذهنیــت بــد مصرفکننــده نســبت بــه حضــور
جاذبهــا درون مــاد ه غذایــی و همچنیــن عــدم توانایــی
در اســتفاده از ایــنروش در مــواد غذایــی آبکــی و خطــر
بلعیــدن توســط مشــتری اســتفاده از ای ـنروش محــدود شــده
اســت .راه دیگــر افــزودن مــادهضداکســایش یــا جــاذب
درون مــاد ه غذایــی اســت کــه ایــنروش نیــز بــه دلیــل از
بیــن رفتــن جــاذب در واکنــش و طعــم و بــوی بــدی کــه بــه
غــذا میدهنــد ،مشکلســاز اســت .در ضمــن مــواد جــاذب
بهطــور مســتقیم بــه نقطـهای کــه اکســیژن حضــور دارد تزریــق
نمیشــود و کل فضــا را پــر میکنــد؛ ایــن موضــوع باعــث
افزایــش مصــرف جاذبهــا کــه اغلــب گرانقیمــت هســتند
میشــود .روش خوبــی کــه در چنــد ســال اخیــر در حــال
توســعه اســت ،اســتفاده از مــواد جــاذب درون فرمول بنــدی
بســتهبندی اســت .در ایــن رابطــه شــاخه جدیــدی از تحقیــق
بــا نــام بســتهبندیهای بــا رهایــش کنترلشــده ( )CRPبــه
وجــود آمــده اســت .ایــن بســتهبندیها قــادر هســتند تــا
مــواد فعــال را بــا نــرخ مشــخص در طــول زمــان دلخــواه
بــرای حفــظ غلظــت اکســیژن در زیــر مقــدار معیــن انتشــار
دهنــد .همچنیــن در ایــنروش جــاذب مســتقیم ًا بــه ســطح
فوقانــی بســتهبندی نفــوذ کــرده ،در معــرض اکســیژن قــرار
میگیــرد .بــه همیــن خاطــر میــزان مصــرف آن بــه حداقــل
میرســد .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود
انــواع روشهــای اســتفاده از  CRPبهصــورت پوشــشها،
فیلمهــا ،کیســهها و برچســب اســت [4،3و.]8
در بســتهبندیهای فعــال ،مــاده فعــال بهمنظــور رهایــش
یــا جــذب عوامــل منفــی (گاز ،اشــعه  UVو رطوبــت) درون
بســتهبندی قــرار میگیــرد کــه توســط راههــای مختلــف
میتواننــد عمــل کننــد .از امتیــازات ایــن نــوع بســتهبندی
میتــوان بــه افزایــش مانــدگاری ،کاهــش اســتفاده از مــواد
پلیمــری بــرای بســتهبندی ،محافظــت چندبعــدی از مــواد غذایی،
کاهــش اســتفاده از مــواد فعــال ،جذابیــت و مشتریپســندی،
کاهــش تمــاس مــواد فعــال بــا غــذا اشــاره کــرد [.]9
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شکل  3انواع روشهای استفاده از مواد فعال در بستهبندی فعال []3

 5بستهبندی فعال
همانطــور کــه بیــان شــد اکســید شــدن مــواد لیپیدی(بــه
همــراه رشــد میکروبهــا) دلیــل اصلــی فســاد اغلــب مــواد
غذایــی ماننــد دانههــا ،ماهــی ،گوشــت ،شــیر خشــک،
ســسها و روغنهــا اســت .ایــن اکســایش باعــث از بیــن
رفتــن مــواد مغــذی و تولیــد مــواد ســمی آلدهیــدی میشــود.
همانطــور کــه یکــی از روشهــای نویــن محافظــت مــواد
غذایــی از اکســایش لیپیــدی ،اســتفاده از بســتهبندیهای فعــال
(بســتهبندیهای بــا رهایــش کنترلشــده ضداکســایش)
اســت [.]2
بســتهبندی فعــال همان طــور کــه در شــکل  4مشــاهده
میشــود ،بهصــورت ســامانه بســتهبندی تعریــف میشــود
کــه بهطــور هدفمنــد جزء فعــال قرارگرفتــه درون آن بــه محیط
مــاد ه غذایــی بستهبندیشــده رهایــش پیــدا کنــد یــا جزئــی
را از محیــط اطــراف آن جــذب میکنــد .ایــن کار بهمنظــور
افزایــش طــول عمــر یــا بهبــود شــرایط بســتهبندی مــاد ه غذایی
صــورت میگیــرد؛ بنابرایــن بســتهبندی فعــال چیــزی بیشــتر
از ممانعــت ســاده در مقابــل عوامــل مضــر خارجــی فراهــم
میکنــد .بــه همیــن خاطــر ،ســامانه بســتهبندی نقــش فعالــی
در محافظــت از مــاد ه غذایــی حیــن فراینــد فــروش خواهــد
داشــت .دو حالــت اصلــی بــرای بســتهبندیهای فعــال وجــود
دارد .اولیــن حالــت رهایــش عامــل فعــال ماننــد ضداکســایش
بــه مــادهی غذایــی ،بهمنظــور جــذب و ربایــش ()Scavenge
اجــزای نامطلــوب ماننــد اکســیژن ،رادیکال هــای آزاد ناشــی
از اکســایش و یون هــای فلــزییــا یونهــای فلــزی از مــاده
غذایــی یــا فضــای فوقانــی آن اســت؛ همچنیــن ربایندههایــی
کــه بــا قرارگیــری در بســتهبندی و طراحــی خــاص ،جــزء

بستهبندیهای با رهایش کنرتلشده و حفاظت از لیپیدها

شکل 4عملکرد بستهبندیهای فعال برای محافظت از مواد غذایی []7

شکل  5برخی ضداکسایشهای طبیعی و منبع آنها [.]11

نامطلــوب را از مــادهی غذایــی یــا محیــط فوقانــی آن جــذب
میکننــد .یکــی از مهمتریــن مزایــای رهایــش ضــد اکســایش
نســبت بــه قــراردادن آن درون مــاده غذایــی ایــن اســت کــه در
روش فعــال ،غلظــت بــرای مــدت طوالنــی میتوانــد در حــد
معینــی ثابــت بمانــد [.]2-4

آنیســول بوتیلــه ( )BHAهیدروکســی تولوئــن بوتیلــه ()BHT
و اتیلــن دی آمیــن تترااســتیک اســید ( )EDTAکــه بســیار
عمومیــت دارنــد ،در کنتــرل تخریــب اکسایشــی ســامانههای
غذایــی بســیار مؤثــر هســتند .بااینحــال در ســالهای اخیــر
بــه دلیــل رویکــرد مشــتریان بــه غذاهــای کامـ ً
ا طبیعــی ،دیــد
منفــی نســبت بــه ایــن ضداکســایشها بــه وجــود آمــده اســت
[ .]10بهاینترتیــب میتــوان گفــت کــه ضداکســایشهای
طبیعــی (کــه برخــی از اصلی تریــن آنهــا در شــکل  5مشــاهده
شــده) بــه دلیــل مشتریپســندی ،مزیــت بســیار خوبــی
نســبت بــه نــوع مصنوعــی دارنــد .بااینحــال مقــدار زیــادی
از ضداکســایشهای طبیعــی در مقایســه بــا نــوع مصنوعــی
بــا همــان فعالیــت ضداکسایشــی نیــاز اســت و همچنیــن
محدودیتهــای ســامت ایــن ضداکســایشها نیــز اغلــب
ناشــناخته باقیمانــده اســت .برخــی از ضداکســایشهای
طبیعــی (ماننــد آســکوربیک اســید و توکوفــرول) در
غلظتهــای بــاال فعالیــت اکســایاری از خــود نشــان میدهنــد
[ .]11همانطــور کــه بیــان شــد ،قــرار دادن ضداکســایش (چــه

 6ضداکسایشها در محصوالت غذایی
بــه دلیــل مضــرات و اثــرات مخــرب اکســایش لیپیدهــا ،از
ضداکســایشهای ســنتزی و طبیعــی بســیار زیــادی بــرای
نگهــداری آنهــا اســتفاده میشــود .واکنــش اکســید شــدن لیپید
را میتــوان باجلوگیــری از تشــکیل هیدروپروکســید لیپیــدی
و رادیکالهــای آزادیــا بــا ربایــش و جــذب رادیکالهــای
آزاد ایجادشــده در ســامانه غذایــی کنتــرل کــرد .بــر اســاس
ســازوکار ،عملکردضداکســایشها را میتــوان بــه دودســته
اولیــه و ثانویــه تقســیم کــرد .در جــدول 1تقســیمبندی کلــی
از ایــن ضداکســایشها نمایــش داده شــده اســت [.]6
ضداکســایشهای معــروف ســنتزی ماننــد هیدروکســی

جدول  1تقسیمبندی ضداکسایشها []6
ﻧﻮع
ﺿﺪاﮐﺴﺎﯾﺶ

ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل

اوﻟﯿﻪ

رﺑﺎﯾﻨﺪهﻫﺎي رادﯾﮑﺎل آزاد

ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل ،BHT،BHA ،ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ،
رزﻣﺎري ،ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ،ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﭼﺘﺮﺳﺎزﻫﺎي) (Chelatorﻓﻠﺰات

ﭘﻠﯽآﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ،ﻻﮐﺘﻮﻓﺮﯾﻦ)(Lactoferrin

رﺑﺎﯾﻨﺪهﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن

ﭘﻮدرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ،آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ ،آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ

ﺟﺎذبﻫﺎي UV

اﻃﻔﺎﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﻔﺮد) Singlet

(Oxygen Quencher

ﺑﻨﺰوﻓﻨﻮن ،ﺑﻨﺰوﺗﺮﯾﺎزول

ﺗﻮﮐﻮﻓﺮولﻫﺎ ،ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ) ،(Carotenoidesﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮلﻫﺎ
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طبیعــی یــا مصنوعــی) در فرمول بنــدی محصــول ممکــن
اســت تأثیــرات منفــی بــر کیفیــت غــذا ماننــد طعــم ،رنــگ
یاگرانــروی آن بگــذارد؛ بنابرایــن توجــه زیــادی بــه یافتــن
فناوریهــای نویــن بــرای محافظــت از محصــوالت غذایــی
در برابــر اکســید شــدن لیپیــدی وجــود دارد .توســع ه مــواد
بســتهبندیهای فعــال ضداکسایشــی یکــی از روشهــای
مهــم جایگزیــن اســت [3و.]6
 1-6ضداکسایشهای اولیه

ضداکســایشهای اولیــه ربایندههــای رادیــکال آزاد هســتند
کــه بــا دادن اکســیژن بــه رادیکالهــای آزاد (ماننــد  •Lو •LO
و  )•LOOخــود بــه رادیــکال آزاد تبدیــل میشــوند کــه بــه
دلیــل پایــدار بــودن از انجــام واکنــش آغــاز و انتشــار فراینــد
اکســید شــدن لیپیــدی جلوگیــری میکننــد .ربایندههــای
رادیــکال آزاد ســنتزی ماننــد  BHAو  BHTبهویــژه BHT
بهمنظــور توســعه بســتهبندی فعــال بهصــورت عمــده درون
پلیمرهــا یــا بهصــورت پوشــش روی پلیمرهایــی ماننــد LDPE
و  PLAاستفادهشــدهاند .اگرچــه فیلمهــای بســتهبندی
فعــال ،پایــداری و کارایــی باالیــی دارنــد امــا همچنــان نامطبوع
شــناخته میشــوند؛ بنابرایــن اســتفاده از جاذبهــای رادیــکال
طبیعــی بــه روشــی بســیار عمومــی در ســالهای اخیــر تبدیــل
شــده اســت .توکوفرولهــا ،روغنهــای اساســی گیاهــان
(مثــل روزمــاری ،پونــه کوهــی و دارچیــن) ،عصارهگیاهــان
(عصــارهضداکســایش بهدســتآمده از پوســت جــو ،چــای
ســبز ،مرکبــات ،نعنــاع و پوســت انــار) از جملــه مهمتریــن
مــواد مورداســتفاده در تحقیقــات بســتهبندیهای فعــال
هســتند کــه در جــدول  1بــه آنهــا اشارهشــده اســت [.]6

جداگانــه حــاوی ضداکسایش،برچســبهای متصــل شــونده
بــا چســب ،پوشــشهای جذبشــوند ه فیزیکــی روی
ســطح مــواد بســتهبندی ،قرارگرفتــن در ماتریــس پلیمــری
بســتهبندی ،فیلمهــای چندالیــه و قرارگیــری کوواالنســی
ضداکســایش در ســطح تمــاس ( )Immobilizationغــذا و
بستهبندی.شــکل  6بهصــورت نمادیــن روشهــای مختلــف
قراردهــی ضداکســایشها در بســتهبندیهای مــواد لیپیــدی
را نشــان میدهنــد .بــرای طراحــی بســتهبندی فعــال بایــد
ســازوکارعملکردی و نــوع و کاربــرد مادهمــورد نظــر حتمــ ًا
بررســی شــود [12و.]6
 8راهکارهای عملی
مشــکالتی در راه توســعه بســتهبندیهای فعــال بیــان
شــد کــه میتــوان از طریــق راهکارهــای مختلفــی بــر ایــن
مشــکالت فائــق آمــد .ضداکســایشهای طبیعــی ،جایگزیــن
مناســبی بهجــای انــواع مصنوعــی هســتند .بــرای هــر دســته
از ضداکســایشهای مصنوعــی ،جایگزیــن مناســبی از مــواد
طبیعــی وجــود دارد .ایــن مــواد بــه دلیــل ســمی نبــودن،
مشتریپســندی و توانایــی بیشــتر بــرای دریافــت مجوزهــای
قانونــی در ســطح بینالملــل جایگزیــن خوبــی بــرای انــواع
مصنوعــی هســتند؛ امــا مشــکل اصلــی ایــن مــواد ،پایــداری
حرارتــی پاییــن آنهــا در هنــگام شــکلدهی و تولیــد
بســتهبندیها اســت .بــه همیــن خاطــر یــا بایــد از پلیمرهایــی
بــا دمــای شــکلدهی پایینتــر اســتفاده کــرد یــا پایدارســازی

 2-6ضداکسایشهای ثانویه

ایــن ضداکســایشها از واکنــش اکســید شــدن توســط
ربایــش فلــزات (کــه نقــش کاتالیــزوری در اکســایش دارنــد)،
تابــش نــور  ،UVربایــش اکســیژن و اطفــای اکســیژن منفــرد
جلوگیــری میکننــد .در واقــع ایــن ضداکســایشها عوامــل
خارجــی مؤثــر بــر اکســید شــدن لیپیدهــا را از بیــن میبرنــد
یــا کنتــرل میکننــد [.]6
 7فناوری هــای آمادهســازی بســتهبندیهای
ـی
ضداکسایشـ
عوامــل ضــد اکسایشــی میتواننــد بــه حالتهــای
مختلفــی در بســتهبندی ،مورداســتفاده قــرار گیرنــد.
روشهــای اصلــی ایــن کار عبارتنــد از :بالشــتکهای
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شکل  6روشهای مختلف قرارگیری ضداکسایشها در بستهبندیهای مواد
لیپیدی()Aپوششهای فعال ( )Bفیلمهای حاوی عامل فعال ( )Cفیلمهای
چندالیه ( )Dقراردهی کوواالنسی روی سطح فیلم []6

بستهبندیهای با رهایش کنرتلشده و حفاظت از لیپیدها

شکل  7دستهبندی عوامل مختلف برای رسیدن به بستهبندیهایی با رهایش کنترلشده []13

حرارتــی انجــام شــود .اســتفاده ازضداکســایشهای طبیعــی
ماننــد عصــاره چــای ســبز ،کاتچیــن ،عصــاره رزمــاری،
توکوفــرول ،آســکوربیک اســید و فرولیــک اســید در تحقیقــات
مختلــف بررســی شــدهاند [.]6،13
بســتهبندی بــا رهایــش کنترلشــده ( )CRPفنــاوری
نوینــی اســت کــه در آن مــواد فعــال ماننــد ضداکســایش یــا
ضدمیکروبهــا در نــرخ کنترلشــدهای از درون بســتهبندی
بــه محیــط حضــور مــادهی غذایــی ورود میکننــد و باعــث
حفــظ یــا بهبــود کیفیــت ایــن مــواد میشــوند .در ایــن زمینــه
تاکنــون فعالیتهــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت امــا
مطالعــات دقیــق و نظاممنــد بــر مبنــای طراحــی آزمایــش و
بررسـیهای نظــری در زمینــه تأثیــر عوامــل مختلــف بــر نــرخ
رهایــش بــرای طوالنیمــدت چنــدان صــورت نگرفتــه اســت.
تحقیقــات گــروه یــام و همــکاران جــزء انــدک مطالعــات
مبنایــی در ایــن زمینــه اســت کــه عوامــل مختلــف را بــرای
رســیدن بــه بســتهبندیهایی بــا رهایــش کنترلشــده
دســتهبندی کــرده اســت (شــکل  .)7ایــن گــروه بــا معرفــی
مفهومــی بــا عنــوان ســرعت رهایــش هــدف (Target Release
 )Rateبیــان کردنــد کــه در صــورت کنتــرل عوامــل مختلــف
میتــوان بــه نــرخ رهایــش عامــل فعــال مــورد نیــاز بــرای
مــاد ه غذایــی خــاص دســت یافــت [14و.]15
شــک محققــان مختلــف بــا اســتفاده از مــواد پلیمــری و فعال
مختلــف ســعی در بهبــود کیفیــت و حفــظ مانــدگاری مــواد
غذایــی بــرای طوالنــیمــدت داشــتهاند .البتــه بایــد بیــان کــرد
کــه ایــن علــم بــه دلیــل نوظهــور بــودن ســابقه طوالنــی نــدارد
و اغلــب تحقیقــات در دو دهــه اخیــر و بهویــژه از ســال

 2010تاکنــون انجامشــده اســت و گروههــای خاصــی در
ایــن زمینــه کارکردهانــد.
گاوارا ( )Gavaraو همــکاران در تحقیــق خــود توانســتند
فیلــم پلیمــری بــر پایــه  EVOHرا کــه حــاوی  5درصــد
وزنــی از ضداکســایش طبیعــی اســتخراجی از چــای ســبز
بــود تولیــد کننــد .انجــام اختــاط بهصــورت مــذاب و
توســط اکســترودر دو مــاردون همســوگرد صــورت پذیرفــت.
افــزودن ضداکســایش ،باعــث افزایــش ممانعــت فیلــم در
برابــر رطوبــت و اکســیژن شــد امــا حساســیت فیلمهــا بــه
رطوبــت بیشــتر شــد؛ همچنیــن دمــای انتقــال شیشــهای و
بلورینگــی افزایــش یافــت و مقاومــت حرارتــی آن نیــز بهبــود
یافــت .بهعــاوه نتایــج حاصــل از آزمــون  HPLCنشــانگر
تخریــب جزئــی ضداکســایش در فراینــد اختــاط بودنــد .ایــن
نتایــج بهصــورت کاهــش جــزء کاتچیــن گاالت (Catechin
 )Gallatesو افزایــش غلظــت گالیک اســید ()Gallic Acid
آزاد گــزارش شــدند .نتایــج رهایــش حاصــل از فیلمهــای
پلیمــری بــه انــواع مختلــف مــواد شــبه غذایی آبکــی و
چــرب ،نشــانگر خــروج تمــام مــواد موجــود در عصــاره
چــای ســبز بودنــد .اگرچــه ســینتیک رهایــش ایــن مــواد بــا
هــم متفــاوت بــود .در مــواد غذایــی آبکــی گالیک اســیدماده
اصلــی ضداکسایشــی بــود کــه بــا ضریــب جدایــش  200از
فیلــم خــارج شــد .در مــواد شــبه غذایی چــرب (اتانــول 95
درصــد) ضریــب جدایــش گالیک اســید بــه  8کاهــش یافــت
و ســهم قابلتوجهــی از رهایــش مربــوط بــه کاتچیــن (بــا
ضریــب جدایــش در حــدود  )1000بــود .گالیک اســید نســبت
بــه کاتچیــن بــا ســرعت بیشــتری از فیلــم پلیمــری خــارج
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شــد کــه ایــن موضــوع بــه اندازهکوچکتــر آن ارتبــاط داده
شــد .اگرچــه دلیــل مناســبتری کــه بــرای افزایــش حــدود
 10برابــری ضریــب نفــوذ ذکــر شــد اثــر نرمکنندگــی الــکل
بــود .در مجمــوع نتایــج نشــانگر ایــن موضــوع بودنــد کــه از
عصــاره چــای ســبز بــرای انــواع مختلــف مــواد غذایــی چــرب
و آبکــی قابــل اســتفاده اســت [.]16
در ســال  2012نیــز گاوارا و همــکاران بــا اســتفاده از
آســکوربیک و فرولیــک اســید ،چــای ســبز وکوئرســتین
بهعنــوان ضداکســایش در  EVOHبســتهبندی فعالــی را تولیــد
کردنــد .وجــود ایــن مــواد در فیلمهــا خــواص فیلمهــا را
تغییــر چندانــی نــداد ،امــا وجــود دوضداکســایش اســیدی،
ممانعــت فیلــم را در برابــر بخــار آب زیادکردندکــه میتوانــد
بــه دلیــل تمایــل بــاالی ایــن مــواد نســبت بــه آب و جــذب
خــوب آب توســط آنهــا باشــد .همانطــور کــه انتظــار
میرفــت رهایــش ضداکســایش از فیلــم بــه نــوع ضداکســایش
و مــاده شــبه غذایی ( )Food Simulantمورداســتفاده وابســته
اســت .آســکوربیک اســید بیشــترین میــزان رهایــش را در
مــواد آبکــی و کوئرســتین و عصــاره چــای ســبز بیشــترین
میــزان رهایــش را در مــاده شــبه غذایی چــرب داشــتند .بــا
بررســیهای انجامشــده در زمینــ ه بازدهــی در شــرایط
کارکــرد واقعــی بــرای ســاردین ،چــای ســبز بهتریــن خــواص
مقاومتــی و مانــدگاری را در برابــر اکســایش لیپیــدی نشــان داد.
میــزان ضداکســایش در فیلمهــا  5درصــد وزنــی و رهایــش
بــه روش غوط ـهوری کامــل و دوســویه در دمــای  37درجــه
ســانتیگراد صــورت پذیرفــت .بــرای بررســی رهایــش نیــز از
دســتگاه  UV-Visاســتفاده شــد .نتایــج کار ایــن گــروه نشــان
دادنــد کــه فیلــم بســتهبندی فعــال برمبنــای کوپلیمــر اتیلــن-
وینیــل الــکل و ضداکســایشهای طبیعــی بــه خوبــی ســاخته
شــدند و عملکــرد تقریب ـ ًا خوبــی داشــتند .نتایــج آزمونهــای
حرارتــی همانطــور کــه در جــدول  2مشــخص اســت،

نشــان دادنــد کــه حضــور ایــن ضداکســایشها باعــث از بیــن
رفتــن ســاختار بلــوری پلیمــر میشــود .همچنیــن خــواص
ممانعتــی کمتــری نســبت بــه حالــت اســتفاده از روش اختــاط
اکســتروژن داشــتند [.]17
بــا توجــه بــه شــکل  8رهایــش عامــل فعــال بســتگی بــه
ســازگاری ضداکســایش بــا مــاده شــبه غذایی داشــت؛ رهــای
شآســکوربیک و فرولیــک اســید در مــواد آبکــی بیشــتر بــود
و چــای ســبز و کوئرســتین در مــواد اتانولــی بیشــتر رهایــش
پیــدا کردنــد.
روش بررســی فعالیــت ضداکســایشها مطالعــ ه اکســایش
لیپیــدی ماهــی ســاردین ،اندازهگیــری میــزان پراکســید بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج ،فیلــم حــاوی چــای ســبز بیشــترین
تأثیــر را بــر کاهــش مقــدار پراکســید داشــت .در حضــور ایــن
ضداکســایش همانطــور کــه در شــکل 9دیــده میشــود،
میــزان پراکســید از  27 meq/kgچربــی ســاردین در  5روز در
نمونـه بــدون ضداکســایش بــه  12تقلیــل یافــت کــه بیشــترین
کاهــش در میــان تمــام نمونههــا بــود.
ســوتووالدز و همــکاران بــا اســتفاده از ضداکســایشهای
طبیعــی کاتچیــن و اپیکاتچیــن ( )Epicatechinدرون
پلی الکتیــک اســید غشــاها و فیلمهــای بســتهبندی فعــال
تولیــد کردنــد .بــرای ایــن منظــور از اکســترودر دو مارپیــچ
بــرای اختــاط  28و 1و  1/5درصــد از کاتچیــن و اپیکاتچیــن
بــا پلیمــر اســتفاده شــد .ســینتیک نفــوذ ضداکســایشها
درون مــواد شــبه غذایی چــرب اتانــول 95درصــد ،آب و
روغنزیتــون در دماهــای  40 ،30 ،20و  50درجهســانتیگراد
بــا دســتگاه  HPLCبررســی شــد .ایــن نمونههــا در شــرایط
آزمایــش رفتــار رهایــش فیکــی داشــتند و ضرایــب نفــوذ
آنهــا بیــن  )0/5-50(×   10 -11 m2/sبــود .همچنیــن بــا توجــه
بــه رابط ـ ه آرنیــوس انــرژی فعالســازی نفــوذ بــرای کاتچیــن
و اپیکاتچیــن در فیلــم پلیمــری بــه ترتیــب حــدود  43و110و

جدول  2خواص حرارتی و بلورینگی  EVOHحاوی انواع ضداکسایش و مقایسه با روش اختالط مذاب در اکسترودر [.]17
Material
EVOH
Blank
Ascorbic acid
Ferulic acid
Quercetin
Green tea

50

)∆Hm(J/g
70.6
65.6±1.7
54.3±2.0
60.9±1.1
62.7±0.9
64.5±4.2

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

)Tm(°C

186
183.6 ±
179.3±2.4
176.5±6.0
177.4±2.9
179.5±1.0

)Tg (°C

47.5
46.7±2.1
43.8±0.7
43.4±1.1
46.9±2.2
48.6±2.1

)∆Hm(J/g
70.6
65.6±1.7
57.2±2.4
64.1±1.2
66.0±1.0
67.9±4.4

بستهبندیهای با رهایش کنرتلشده و حفاظت از لیپیدها

شکل  9بررسی اکسایش ساردین بستهبندیشده در فیلمهای حاوی

ضداکسایشهای متفاوت به روش اندازهگیری شاخص پراکسید []17

شکل 8ضریب نفوذ و جدایش فیلمهای  EVOHحاوی ضداکسایشهای
آسکوربیک و فرولیک اسید ،کوئرستین و عصاره چای سبز در مواد
شبه غذایی مختلف []17

92 kJ/molو 98بودنــد [.]18
در تحقیــق آقــای یــام و همــکاران بــا معرفــی مفهومــی
جدیــد بــا نــام ســرعت رهایــش هــدف ســعی در بــه دســت
آوردن نــرخ معینــی بــرای رهایــش ضداکســایش بهمنظــور
القــای بیشــترین درصــد بازدهــی داشــتند .بــرای ایــن منظــور
از ســرنگ بــرای رســاندن توکوفــرول بــه لین اولئیــک
اســید اســتفاده کردنــد و دی آنهــای مــزدوج را کــه اولیــن
محصــول اکســایش لیپیدهــا اســت ،در دو دمــای  30و 40
درجهســانتیگراد بررســی کردنــد .همانطــور کــه در شــکل
 10مشــاهده میشــود بهتریــن نــرخ جلوگیــری از اکســایش
لیپیــدی در دو دمــای  30و  40درجهســانتیگراد حــدود
 3/3×10-4و 7/7×10-4 g/dayمحاســبه شــد [.]19
دلیــل کاهــش زمــان جلوگیــری از اکســایش لیپیــدی در این
تحقیــق اینگونــه ذکرشــده اســت کــه بــا افزایــش ســرعت
رهایــش توکوفــرول از حــد معینــی (کــه همان ســرعت رهایش
هــدف اســت) میــزان توکوفــرول در محیــط بیــش از انــدازه
مــورد نیــاز بــرای از بیــن رفتــن رادیکالهــای آزاد لیــن-
اولئیــک اســید بــوده ،موجــب تشــکیل دیمرهــای توکوفــرول
میشــود .ایــن موضــوع باعــث افــت کارایــی توکوفــرول در
میــزان برابــر امــا ســرعتهای بیشــتر میشــود.

همچنیــن یــام و همــکاران در همیــن ســال تحقیــق دیگــری
بــر روی بســتهبندیهای فعــال انجــام دادنــد .آنهــا در
ایــن تحقیــق بــه اثــر مــواد پلیمــری مختلــف کــه بهعنــوان
ماتریــس بســتهبندی قــرار گرفتنــد ،بــر رهایــش پرداختنــد.
آنهــا از دو پلیمــر تقریبــ ًا آبدوســت  EVOHو  EVAو
دو پلیمــر آبگریــز  LDPEو  PPبــرای بررســی رفتــار
رهایــش کوئرســتین و توکوفــرول بهعنــوان ضداکســایش
در فیلــم بســتهبندی فعــال بهصــورت مجــزا و در حضــور
هــم اســتفاده کردنــد .مقــدار ضداکســایشها در فیلمهــای
بســتهبندی  3000 ppmبــود و از اکســتروژن بــرای اختــاط
و دســتگاه  UV-Visبــرای بررســی رفتــار رهایــش اســتفاده
شــد .همچنیــن در ایــن تحقیــق آلیــاژ  50/50دو پلیمــر EVA
و  LDPEنیــز بهمنظــور کنتــرل کــردن نــرخ رهایــش اســتفاده
شــد [ .]14ایــن گــروه نــرخ رهایــش متفــاوت در پلیمرهــای
مختلــف و آلیــاژ آنهــا را کــه در شــکل  11مشــاهده میشــود
بــه طبیعــت آبدوســتی آنهــا مربــوط دانســتند و بــا بیــان
اینکــه ضداکســایشها طبیعتــی دوگانــه دارنــد رهایــش آنهــا
را توجیــه کردنــد.
ایــن گــروه بیــان کردنــد بــه دلیــل قســمت آبدوســت ،ایــن
ضداکســایشها در پلیمرهــای آبدوســت خــوب پخــش
میشــوند امــا بــه دلیــل قســمت آبگریــز رهایــش پیــدا میکننــد.
مشــخصههای رهایــش ایــن فیلمهــا نیــز در جدول  3مشــخص
اســت .البتــه بــرای  PPهیــچ نوع رهایشــی مالحظه نشــد.
لــو و همــکاران در تحقیــق خــود بــا قــرار دادن کوئرســتین

سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 1397

51

مــقــاالت عــلــمــی

شکل  11بررسی نرخ رهایش کوئرستین از فیلمهای پلیمری مختلف []14

شکل  10اثر سرعت رهایش توکوفرول بر اکسید شدن لیپیدی در دو دمای
( 30)Aو ( 40 )Bدرجه سانتیگراد []19

بــه میــزان 0/74و 1/23درصــد وزنــی درون آلیــاژ 35/65
 HDPEو  EVAفیلــم بســتهبندی فعــال تولیــد کردنــد.
اختــاط ایــن مــواد بهصــورت مــذاب و درون مخلوطکــن
داخلــی انجــام شــد .افــزودن کوئرســتین اثــر قابــل توجهــی
بــر خــواص پایــداری حرارتــی یــا ممانعــت اکســیژن فیلمهــا
نگذاشــت .درحالیکــه ممانعــت بــه بخــار آب ضعیــف شــد.
همچنیــن رهایــش ضداکســایش نیــز از فیلمهــای بســتهبندی
بــه دو نــوع مــاده شــبه غذایی اتانــول  50درصــد بهعنــوان

مــاده شــبه غذایــی الکلــی و اتانــول  95درصدبهعنــوان مــاده
غذایــی چــرب در دمــای  37درجــ ه ســانتیگراد بــه مــدت
 45روز توســط  HPLCبررســی شــد .نفــوذ ضداکســایش از
قانــون فیــک پیــروی کــرد .میــزان رهایــش در دو نــوع مــاده
شــبه غذایی اتانــول  50و  95درصــد بــه ترتیــب  70و  10درصد
و ضریــب نفــوذ نیــز حــدود  13-10و  10-15 m2/sو ضریــب
جدایــش  44و  5863بــود .نتایــج ایــن تحقیــق در شــکل  12و
رفتــار رهایــش در شــکل  13دیــده میشــود [.]20
چونهنچــوب ( )Chonhenchobو همــکاران بــا اســتفاده
از ضداکســایش مانگیفریــن ( )Mangiferinدرون پلیمــر
 EVAبــا جــزء وینیــل اســتات مختلــف ،بســتهبندیهای
بــا رهایــش کنترلشــده تولیــد کردنــد .بــرای اختــاط 0 /3
درصــد وزنــی از مانگیفریــن از روش ریختهگــری و تبخیــر
حــال اســتفاده شــد و رهایــش ایــن ضداکســایش توســط
دســتگاه  UV-Visبررســی شــد .نتایــج نشــانگر افزایــش
نــرخ رهایــش ضداکســایش بــا افزایــش درصــد وینیل اســتات

جدول  3متغیرهای سنتیکی رهایش کوئرستین از فیلمهای پلیمری []14

()ppm

ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي
2

()m /s

ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺪاﻳﺶ

EVA
EVOH
LDPE
PP

3000
3000
3000
3000

1.33×10-12
1.77×10-14
1.15×10-19

0.010
0.023
0.001

(EVA/LDPE)50/50

3000

7.13×10-17

ﭘﻠﻴﻤﺮ
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ﻏﻠﻈﺖ

()Cf/Cp
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شکل  12متغیرهای رهایش کوئرستین از آلیاژ  HDPE/EVAبه دو نوع

شکل  14اثر درصد وینیلاستات بر رفتار رهایش مانگیفرین از فیلم ]22[ EVA

ماد ه شبه غذایی [.]21

(و در واقــع کاهــش بلورینگــی) بودکــه در شــکل  14دیــده
میشــود .همچنیــن رابطــ ه خطــی بیــن جــزء وینیل اســتات
و ضریــب نفــوذ در جــزء وینیل اســتات بیــن  18-40مشــاهده
شــد .ضریــب نفــوذ ضداکســایش بــرای فیلمهــای حــاوی
 25 ،18 ،EVAو  40بــه ترتیــب  2/81 ،0/512 ،0/482و
 2/88×10-14 m2/sگــزارش شــد [.]22
همچنیــن نتایــج خــواص فیلمهــای حاصــل نشــان داد کــه
افــزودن ضداکســایش بــه فیلمهــا تأثیــر چندانــی بــر خــواص
ممانعتــی و حرارتــی نداشــته اســت امــا باعــث کاهــش مــدول
یانــگ و اســتحکام کششــی نمونههــا شــدند.
در تحقیــق لــو و همــکاران فیلمهــای بســتهبندی فعــال
حــاوی آلفــا -توکوفــرول کــه روی غربــال مولکولــی
مزوپــور (MCM-41 (Mesoporous Molecular Sieve

( )Mobil Composition Matter No.41قــرار داشــت توســط
فراینــد اکســتروژن ســاخته شــد .خــواص مختلــف فیلــم حاصل
ماننــد اســتحکام کششــی ،خــواص ممانعتــی نیــز مــورد بررســی
قــرار گرفــت .همچنیــن قرارگیــری ضداکســایش نیــز روی
 MCM-41و تأثیــر آن بــر رهایــش مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــرای ایــن کار مهاجــرت ضداکســایش در دمــای  40درجــه و
درون مــاده شــبه غذایــی لیپیــدی اتانــول  95درصــد مطابق شــکل
 15تعییــن شــد .بــا قرارگیــری ضداکســایش روی MCM-41
مــدت رهایــش تــا  36درصــد افزایــش یافــت و همچنیــن میــزان
رهایــش نیــز حــدود  53درصــد افــت نشــان داد [.]20
همانطــور کــه در جــدول  4دیــده میشــود حضــور آلفــا-
توکوفــرول چــه در حالــت آزاد و چــه در حالــت قرارگرفتــه
روی  MCM-41تغییــر چندانــی روی خــواص مکانیکــی و

شکل  13رفتار رهایش کوئرستین از فیلم آلیاژ  HDPE/EVAبه دو نوع

شکل 15رفتار رهایش آلفا توکوفرول درون اتانول در حالت ساده و حالت

ماد ه شبه غذایی []21

قرارگرفته روی ]20[ MCM-41
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جدول  4خواص مکانیکی نمونههای بدون ضداکسایش و حاوی آن در دو حالت ساده و اصالحشده []22
وﯾﮋﮔﯽ

L

17.88 MD
14.05 TD

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ)(MPa
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل)(%

MD
TD

ﻋﺒﻮردﻫﯽ اﮐﺴﯿﮋن)(10-15 cm3 cm/cm2 s Pa
ﻋﺒﻮردﻫﯽ ﺑﺨﺎر آب)(10-5 g cm/cm2 s Pa

ممانعــت در برابــر اکســیژن نداشــت و تنهــا باعــث بیشــتر
شــدن عبــور پذیــری بخــار آب شــد.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود محققــان مختلــف در
طــی دهــه گذشــته تحقیقــات بســیاری در ایــن زمینــه انجــام
دادهانــد کــه نشــانگر اهمیــت ایــن موضــوع و توانایــی بســیار
زیــاد کارکــرد ایــن زمینــه اســت .ایــن تحقیقــات همچنیــن
نشــان میدهنــد کــه نیــاز زیــادی در علــوم پلیمــر و مــواد
غذایــی بــرای دســتیابی بــه محصــول مناســب وجــود دارد.
مشــکالت اساســی در راه پیشــبرد ایــن دانــش را میتــوان
عوامــل زیــر دانســت:
الف) نبود مواد مناسب بستهبندی
مــواد بســتهبندی در گذشــته بــه دلیــل اســتحکام خوبــی کــه
داشــتند مــورد توجــه بودنــد درحالیکــه ایــن مــواد توانایــی
کمــی در رهایــش مــواد جــاذب دارنــد .همچنیــن مــواد پلیمری
بهصــورت تنهــا نیــز گســتر ه محــدودی از خــواص را دارا
هســتند کــه میتــوان در آینــده بــرای رفــع ایــن مشــکل بــا
اســتفاده از روشهــای گوناگــون ماننــد ریختهگــری محلولــی،
الیــه گــذاری ،آلیاژســازی و پوشــش دهی بــه نــرخ گســتردهای
از میــزان و ســرعت رهایــش از بســیار انــدک تــا بســیار زیــاد
بــرای مــواد غذایــی متفــاوت دســت یافــت.
ب) نبود نگرش تحقیقی مناسب
باوجــود اثبــات کارایــی خــوب ســامانههای  CRPتاکنــون
تحقیقــات انجامشــده اغلــب تجربیبــوده ،نگــرش دقیقــی
نســبت بــه عوامــل مؤثــر بــر ایــن ســامانهها وجــود نداشــته
اســت .عواملــی همچــون ترکیــب فیلــم و جــاذب ،تأثیــر شــرایط
فراینــدی ،ســاختار میکروســکوپی فیلــم ،کنترل رهایــش و عوامل
مختلــف مؤثــر بــر آن بهنــدرت در تحقیقــات علمــی مــورد
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431
624

16.11
4.91

LA

LMA

19.66

17.32

14.59

13.14

323.64 397.83
540.14 778.51
17.46
4.83

17.85
10.39

بررســی قرارگرفتهانــد .بــه همیــن دلیــل ،وجــود چارچــوب
تحقیقــی در ایــن زمینــه بهشــدت حــس میشــود [.]15
همچنیــن عوامــل دیگــری ماننــد تخریــب ضداکســایش
در فرایندهــای شــکلدهی و اختــاط پلیمرهــا (کــه اغلــب
تحــت دمــا و تنــش برشــی زیــاد قــرار میگیرنــد) ،قیمــت
ضداکســایشها ،مضــرات ضداکســایشهای شــیمیایی،
از دســت رفتــن برخــی از مقادیــر ضداکســایش در زمــان
حملونقــل ،افــت خــواص مکانیکــی فیلمهــای پلیمــری در
حضــور عوامــل فعــال خارجــی و در نهایــت پیچیدگــی فراینــد
رهایــش عوامــل فعــال از فیلمهــای بســتهبندی دغدغههــای
اصلــی محققــان در ایــن زمینــه اســت [.]2
 9نتیجهگیری
همانطــور کــه بیــان شــد ،بســتهبندی فعــال نقــش بســیار
مهمــی در صنایــع بســتهبندی دارد و کارایــی آن توســط
محققــان مختلــف اثبــات شــده اســت .بســتهبندیهای
بــا رهایــش کنترلشــده از مهمتریــن زیرمجموعههــای
بســتهبندی فعــال هســتند کــه بهمنظــور افزایــش مانــدگاری
مــواد لیپیــدی بســیار مــورد توجــه بودهانــد .تحقیقــات فراوانــی
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت امــا بــرای توســع ه ایــن
علــم بهصــورت محصــول صنعتــی هنــوز فعالیتهــای زیــادی
مــورد نیــاز اســت .ایــن فعالیتهــا بایــد در زمینههایــی
انجــام شــوند کــه بــر مشــکالت عمــده موجــود غلبــه کننــد.
بــا توســعه ایــن محصــوالت میتــوان امیــد داشــت کــه
مصــرف محصــوالت پالســتیکی کاهــش چشــمگیری داشــته
باشــد و بــا افزایــش مانــدگاری محصــوالت غذایــی دورریــز
ایــن محصــوالت نیــز کاهــش یابــد.
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