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چکیده
در این پژوهش اثر ترکیب دو پلیمر کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی بهمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریبپذیر مورد مطالعه
قرار گرفت .بدین منظور ابتدا فیلمهای کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی بهصورت جداگانه تهیه و در ادامه این دو پلیمر به نسبتهای مختلف ( 75:75 ،57:57و
 )57:57با یکدیگر ترکیب شده و خصوصیات فیزیکی ،مکانیکی و حرارتی آنها ارزیابی گردید .میزان نفوذپذیری به بخار آب در فیلمهای ترکیبی دو پلیمر با افزایش
سطح صمغ عربی بهطور معنیداری کاهش یافت ( )p>5/57و کمترین میزان عبور بخار آب در تیمار ( 57:57کربوکسی متیل سلولز :صمغ عربی) 5/5755
( )g pas-1 m-1 s-1مشاهده شد .میزان آبگریزی فیلمها با اضافه کردن صمغ عربی به ماتریس فیلم کربوکسی متیل سلولز بهطور معنیداری از  14/33درجه به
 54/45درجه افزایش یافت ( .)p>5/57مقاومت کششی فیلمهای تولید شده با افزایش سطح صمغ عربی از  74/45مگاپاسکال به  3/45مگاپاسکال کاهش یافت.
میزان عبور نور از فیلمهای تولید شده با افزایش نسبت صمغ عربی کاهش نشان داد ( .)p>5/57بیشترین و کمترین میزان دمای انتقال ذوب بهترتیب در تیمارهای
کربوکسی متیل سلولز ( 557/52درجه سانتیگراد) و صمغ عربی ( 514/2درجه سانتیگراد) مشاهده شد .بهطورکلی ،از نتایج حاضر دریافت میشود که تهیه فیلمهای
ترکیبی از کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی باعث بهبود برخی از ویژگیهای فیلمهای تولید شده از قبیل خواص فیزیکی ،حرارتی و میزان عبور نور گردید.
واژههای کلیدی :فیلم کامپوزیت ،کربوکسی متیل سلولز ،صمغ عربی ،فیلم زیست تخریبپذیر.

مقدمه

1

یکی از اهداف بستهبندی ،حفظ کیفیت مواد غذایی به بهترین شکل
ممکن و با صرف کمترین میزان هزینه میباشد ،بهطوری که بهترتیب
رضایت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه داشته باشد .بسیاری از
مواد مورد استفاده در تهیه بستهبندی مواد غذایی ،پلیمرهای حاصل از
مشتقات نفتی میباشند .در سالهای اخیر به دلیل مخاطرات زیست
محیطی حاصل از این بسته بندیها ،تمایل به استفاده از پلیمرهای
طبیعی و زیست تخریبپذیر در صنعت بستهبندی مواد غذایی افزایش
یافته است ( .)Wang et al., 2010فیلمها و پوششهای خوراکی
زیست تخریب پذیر که در سالهای اخیر توجه خاصی را به خود جلب
کردهاند ،می توانند بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از مضرات بسته
بندیهای معمول مورد استفاده قرار گیرند (.)Emiroğlu et al., 2010
این نوع پوششها سطح ماده غذایی را پوشانده و میتوانند بهعنوان
مانعی در برابر عوامل مخرب از قیبل گاز اکسیژن ،دیاکسیدکربن و
 4و  -5بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد ،گروه فرآوری محصوالت
شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس  ،نور ،ایران.
 .-3پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر انزلی ،ایران.

رطوبت عمل کرده و در نهایت نگهداری محصول بستهبندی شده را
افزایش دهند ( .)Falguera et al., 2011پروتئینها و پلی ساکاریدها
از مهمترین ترکیبات مورد استفاده در تهیه فیلمهای خوراکی و زیست
تخریبپذیر هستند .کازئین شیر ،کالژن ،ژالتین ،سلولز ،پکتین،
دکسترین ،نشاسته و نشاستههای اصالح شده ،کیتوزان ،کاراژینان،
آلژینات و صمغها نمونههایی از این ترکیبات هستند ( Mariniell et
 .)al., 2003; Ojagh et al., 2010کربوکسی متیل سلولز از مشتقات
سلولز بوده که به دلیل قیمت پایین ،امکان تولید فیلمهای شفاف،
خاصیت بازدارندگی نسبت به اکسیژن و چربیها قابلیت استفاده در تهیه
فیلمهای زیست تخریبپذیر را داراست.
صمغها بهطور گسترده در صنایع غذایی برای تهیه ژل و
سوسپانسیون و همچنین بهعنوان پایدارکننده مورد استفاده قرار
میگیرند .صمغها ترکیبات پلیساکاریدی و محلول در آبی هستند که
از منابع مختلفی همچون صمغهای ترشحی ،صمغهای جلبکی ،دانهای،
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میکروبی و مشتقات نشاسته و سلولز تهیه میشوند .یکی از صمغهایی
که بیشتر مورد توجه است ،صمغ عربی میباشد .صمغ عربی
هتروپلیساکاریدی پیچیده میباشد که از ترکیباتی با وزن مولکولی باال
تشکیل شده و از درخت  Acacia senegalترشح میشود .در صمغ
عربی بر خالف سایر صمغها میزان ویسکوزیته در غلظتهای پایین،
زیاد نمیباشد اما با افزایش غلظت ،ویسکوزیته به سرعت افزایش
مییابد ( .)Phillips et al., 2000همچنین گزارش شده است که صمغ
عربی قابلیت تشکیل فیلم زیستی مناسبی نیز دارا میباشد ( Mishrs
 .)& Murmu, 2018استفاده از فیلمهای بیوپلیمری به دلیل مشکالت
مرتبط با عملکرد آنها و حساسیت ذاتی به آب ،مقاومت و سختی نسبتا
کم به ویژه در محیطهای مرطوب با محدودیت مواجه شده است
( .)Azeredo, 2009; Arora et al., 2010همچنین مطالعات پیشین
نشان داده است که فیلمهای تهیه شده از یک پلیمر بهطور معمول
نسبت به شرایط محیطی حساس بوده و خواص مکانیکی ضعیفتری
را نشان میدهند .تاکنون راههای مختلفی برای غلبه بر این
محدودیتها مورد استفاده قرار گرفتهاند .یکی از این راهها ،ترکیب
پلیمرهای مختلف با یکدیگر و تشکیل فیلمهای ترکیبی میباشد
( .)Rhim et al., 2006در این زمینه پیشتر طبری و همکاران ()4327
برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای تهیه شده از کربوکسی متیل
سلولز و کتیرا را مورد بررسی قرار دادند .همچنین مطالعاتی در رابطه با
تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان -کتیرا توسط اجاق و همکاران ()4325
بررسی گردید .نتایج تحقیقات عنوان شده بیان داشت که تهیه فیلمهای
ترکیبی میتواند منجر به بهبود ویژگیهای فیلمهای تهیه شده گردد.
براساس مطالب گفته شده در رابطه با ضعفها و مشکالت تهیه
فیلمهای تک پلیمری و امکان بهبود ویژگیهای این فیلمها با ترکیب
بیوپلیمرها با یکدیگر و همچنین با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای در
زمینه ترکیب صمغ عربی با کربوکسی متیل سلولز گزارش نشده است
در پژوهش حاضر بهمنظور تهیه بهترین فیلم دارای ویژگیهای فیزیکی
و مکانیکی مناسب ،ابتدا نسبتهای مختلف دو پلیمر کربوکسی متیل
سلولز و صمغ عربی با یکدیگر ترکیب شده و در ادامه فیلمهای تهیه
شده از نظر ویژگیهای کیفی متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته تا بهترین
نسبت ترکیب پلیمرها ارائه گردد.

مواد و روشها
مواد مورد آزمایش در این تحقیق شامل کربوکسی متیل سلولز
میباشد که از شرکت  Dycellتهیه گردید .همچنین صمغ عربی از بازار
محلی و گلیسرول از شرکت مرک آلمان خریداری شد.

تهیه فیلمها

محلول یک درصد (وزنی -حجمی) صمغ عربی و کربوکسی متیل
سلولز بهصورت جداگانه به مدت  51ساعت در دمای  17درجه توسط
همزن مغناطیسی تهیه شد .محلولهای حاصل بهمنظور تولید فیلم
کامپوزیت در پنج نسبت مختلف شامل  455درصد کربوکسی متیل
سلولز (ک -455ص  57 ،)5درصد کربوکسی متیل سلولز (ک  -57ص
 75 ،)57درصد کربوکسی متیل سلولز (ک  -75ص  57 ،)75درصد
کربوکسی متیل سلولز (ک  -57ص  )57و  455درصد صمغ عربی (ک
 -5ص  )455تهیه شدند .گلیسرول بهمنظور افزایش خاصیت
انعطافپذیری و نرم شدن فیلمها به میزان  5/3گرم به ازای هر گرم
پلیمر به آنها اضافه شد .محلول تهیه شده توسط دسیکاتور پمپ خالء
حبابزدایی شده و به پلیتهای پالستیکی ( 8سانتیمتر) منتقل گردید.
پلیتها برای خشک شدن به مدت  51ساعت در دمای  17درجه در
آون قرار داده شدند .بعد از خشک شدن و جدا کردن از پلیتها ،فیلمها
به مدت  18ساعت در دیسکاتور حاوی محلول اشباع نیترات منیزیم
جهت تعادل رطوبتی و دمایی قرار داده شدند (اجاق و همکاران4325 ،؛
 Ghaderiو همکاران.)5542 ،
بررسی خواص فیزیکی فیلمها
آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD

آزمون پراش پرتو ایکس فیلمهای تهیه شده با استفاده از دستگاه
 X’Pert MPDساخت کشور هلند با پرتویی با طول موج پرتو
 4/58254آنگستروم و با تیوب کبالت در زاویه  5=θ7-85درجه ،در
دمای محیط و با سرعت یک درجه در دقیقه صورت پذیرفت (Ghaderi
و همکاران.)5542 ،
آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ()FTIR

این آزمون با استفاده از دستگاه  ،8155s( Shimadzuژاپن) مورد
ارزیابی قرار گرفت .نمونههای مورد آزمایش پس از آمادهسازی برش
داده شده و تکههایی با قطر  5سانتیمتر بین دو صفحه  KBrقرار
گرفتند .طیفهای  FTIRدر گستره  1555-155 cm-1و
تفکیکپذیری  1 cm-1تعیین گردید (.)Jiang et al., 2019
نفوذپذیری نسبت به بخار آب ()WVP

خاصیت نفوذپذیری نمونهها نسبت به بخار آب طبق روش شماره
 E96بررسی شد ) .)ASTM, 2002در این آزمایش از سلولهای
نفوذپذیری با ابعاد  3سانتیمتر قطر داخلی و  3/7سانتیمتر ارتفاع داخلی
که حاوی  45میلیلیتر آب مقطر بودند استفاده شد .فیلمها بر سطح
سلولهای نفوذپذیری نصب گردید و در ادامه سل داخل دسیکاتور
حاوی سیلیکاژل به مدت  8ساعت قرار داده شد .طی این زمان ،وزن

رضائی و همکاران /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا822 ...

سلها توسط ترازوی دیجیتال  5/5554اندازهگیری شد .نرخ انتقال بخار
آب با استفاده از معادله  4اندازهگیری شد.
)سطح سلول()/شیب خط(= نرخ انتقال بخار آب
() 4

=455- √(100 − L∗ )2 + 𝑎∗2 + b ∗2شاخص سفیدی
()1
()Whiteness Index
خصوصیات مکانیکی فیلمها

همچنین میزان نفوذپذیری به بخار آب از ضرب نمودن نرخ انتقال
بخار آب در ضخامت فیلمها و تقسیم آن در اختالف فشار موجود در دو
سمت فیلم بهدست آمد و بهصورت گرم  -4پاسکال  -4متر  -4ثانیه
( )g pas-1 m-1 s-1گزارش شد.
زاویه تماس

زاویه تماس فیلمهای تهیه شده به عنوان فاکتوری از میزان
آبدوستی و آبگریزی مواد با استفاده از دستگاه ( Rycobelسوئیس)
مورد بررسی قرار گرفت .حدود  7میکرولیتر آب دوبار تقطیر و فاقد یون
به وسیله میکروسرنگ بر سطح افقی فیلم در دمای  53±7درجه
سانتیگراد با  3تکرار قرار گرفت و در نهایت میزان زاویه تماس در طول
مدت زمان یک دقیقه اندازهگیری شد (قادری و همکاران.)5542 ،
سنجش کدورت و عبور نور

جهت سنجش کدورت ،نمونههای فیلم ( 15×2میلیمتر) به مدت
 51ساعت در دسیکاتور حاوی سیلیکا ژل خشک شدند .در ادامه ،جذب
فیلمها در طول موج  555نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (،Unic
چین) اندازهگیری و برای محاسبه میزان کدورت از معادله زیر استفاده
شد (.)Liang et al., 2019
)ضخامت نمونه()/جذب نور(=کدورت
()5

ضخامت فیلمها در پنج نقطه از هر تکرار توسط ریزسنج دیجیتالی
 5/554میلیمتر ( ،Mitutoyoژاپن) اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی
خاصیت مکانیکی نمونهها ابتدا فیلمها در ابعاد ( 55×45میلیمتر) برش
داده شد و آزمون کشش طبق استاندارد  D882-09مصوب ASTM
انجام شد .سرعت کشش  75میلیمتر بر دقیقه و فاصله بین دو فک 3
سانتیمتر انتخاب شد .شاخصهای مقاومت کششی ( )MPa( )TSو
درصد کرنش در نقطه شکست ( ×455( )%( )EABطول اولیه /تغییر
طول اولیه) از روی منحنیهای نیرو بر حسب تغییر شکل بهدست آمدند
(.)5555 ،ASTM
آزمون گرماسنجی افتراقی ()DSC

بهمنظور بررسی رفتار گرمایی فیلمها از دستگاه
( ،ZEN3600 ،MALVERNانگلستان) استفاده شد .حدود 47
میلیگرم از هر نمونه از دمای  35تا  355درجه گرما داده شد که تغییرات
دمایی ثابت و برابر  45درجه سانتیگراد در دقیقه بود.
DSC

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

جهت مقایسه فاکتورهای بیان شده و بررسی معنیداری اختالف
بین فیلمهای تهیه شده ،از نرمافزار  SPSSنسخه  ،55آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن
استفاده شد .سطح معنیداری برای تمامی فاکتورها  p>5/57در نظر
گرفته شد.

رنگ سطحی
( BYK

بررسی رنگ سطحی نمونهها توسط دستگاه رنگسنج
 ،Gardnerآمریکا) انجام شد .در این آزمون از یک پلیت سفید بهعنوان
مرجع استفاده شد و فاکتورهای * a* ،Lو * bکه بهترتیب بیانگر میزان
روشنایی ،قرمز /سبز و زرد /آبی میباشند اندازهگیری شدند .بهمنظور
محاسبه اختالف رنگ نمونهها و شاخص سفیدی از معادالت  3و 1
استفاده گردید که دادههای مرتبط با پلیت استاندارد ( a ،Lو  )bو
همچنین دادههای * a* ،Lو * bمربوط به هر نمونه در معادالت قرار
داده شد ( & Ojagh et al., 2010; Jiang et al., 2019; Bolin
 Huxsoll, 1991و اجاق و همکاران.)4325 ،
=√(𝛥𝐿)2 + (𝛥𝑎)2 + (𝛥𝑏)2اختالف رنگ فیلمها )(ΔE
()3
در اینجا  L*-L, Δa= a*-a, Δb= b*-b=ΔLاست.

نتایج و بحث
آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD

آزمون  XRDبهمنظور بررسی ساختار کریستالی فیلمهای تهیه
شده سنجش گردید .نتایج آزمون  XRDفیلمهای کربوکسی متیل
سلولز ،صمغ عربی و فیلمهای ترکیبی در شکل  4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود تمامی فیلمهای تهیه شده دارای یک
پیک میباشند .فیلمهای تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز و صمغ
خالص بهترتیب دارای یک پیک نسبتا قوی در نواحی  5θ -51/52و
 5θ -55/2بودند .این پیک در فیلم ترکیبی کربوکسی متیل سلولز 57
درصد و صمغ عربی  57درصد ،فیلم کربوکسی متیل سلولز  75درصد
و صمغ عربی  75درصد و فیلم کربوکسی متیل سلولز  57درصد و صمغ
عربی  57درصد بهترتیب در نواحی  5θ -53/35 ،5θ -53/52و
 5θ -53/44مشاهده شد.
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شکل  -1الگوی پراش پرتو ایکس فیلمهای تهیه شده

ک -455ص  =5فیلم کربوکسی متیل سلولز خالص
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک -75ص  =75فیلم ترکیبی با نسبت  75درصد کربوکسی متیل سلولز و  75درصد صمغ عربی
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک  -5ص  =455فیلم صمغ عربی خالص

شکل  -2الگوی طیف مادون قرمز فیلمهای تهیه شده

رضائی و همکاران /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا822 ...

افزودن صمغ عربی به فیلمهای کربوکسی متیل سلولز باعث
کاهش زاویه و پهنتر شدن پیک در فیلمهای ترکیبی گردید .این پدیده
میتواند ناشی از تشکیل پیوندهای جدید بین دو پلیمر و ایجاد ترکیب
جدید باشد ( .)Yoksan et al., 2010بهطور کلی کاهش شدت و زاویه
پیکها نشاندهنده کاهش ساختار کریستالی در فیلمهای تهیه شده
میباشد ( .)Jingou et al., 2011بر این اساس ساختار کریستالی فیلم-
های ترکیبی و صمغ عربی کمتر از ساختار کریستالی فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز میباشد.
آزمون طیفسنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه ()FTIR

طیفسنجی مادون قرمز بهمنظور بررسی وضعیت پیوندها و
ریزساختار مواد یا به عبارتی ارزیابی پیوندهای هیدروژنی و سایر
واکنشها در قابلیت ترکیب پلیمرها انجام میشود ( Zhang et al.,
 .)2002نتایج آزمون طیفسنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه فیلمهای
مختلف تولید شده در شکل  5نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود شدت پیکها در الگوهای  FTIRفیلمهای مختلف
متفاوت بوده و با افزایش میزان کربوکسی متیل سلولز در تیمارهای
ترکیبی شدت پیکها کاهش یافت .پیکهای تشکیل شده در تیمار
صرفا دارای صمغ عربی در فرکانسهای بین  3555 cm-1و ،3755
 5855-3555cm-1قابل مشاهده است که بهترتیب مرتبط با باندهای
کششی متقارن و نامتقارن  N-Hدر گروه آمین و باندهای کششی
هیدروکسیلهای آزاد (اجاق و همکاران ،)4325 ،باند کششی گروه CH

( )Dudhani et al., 2010میباشد .همچنین پیوندهای  C₌Oکششی،
گروه  NHو ارتعاش کششی متقارن  CHبهترتیب در فرکانسهای
 4725 cm-1 ،4555 cm-1و  4351 cm-1مشاهده شد (قادری و
همکاران .)5542 ،همه این پیکها در فیلمهای ترکیبی و فیلم تهیه
شده از کربوکسی متیل سلولز در طول موجهای مشابه ظاهر شدند اما
شدت آنها کاهش یافت .همچنین در محدوده  815 cm-1تا 551
پیکهایی مشاهده شد که مرتبط با تفسیر وضعیت آنومری در فرم
پیرانوزی قندها میباشد (رجایی و همکاران .)4328 ،کاهش شدت
پیکها در فیلمهای ترکیبی میتواند به دلیل شکلگیری یک ساختار
ویژه در نتیجه واکنش بین گروههای عاملی کربوکسی متیل سلولز و
گروههای عاملی صمغ عربی باشد.
خواص فیزیکی فیلمها (نفوذپذیری نسبت به بخار آب و
زاویه تماس)

سنجش میزان نفوذپذیری به بخار آب در بستهبندی مواد غذایی به
دلیل مشارکت این عامل در واکنشهای عامل فساد ،از مهمترین
پارامترهای مورد مطالعه در زمینه تهیه فیلمهای خوراکی میباشد .در
مطالعه حاضر خاصیت نفوذپذیری نسبت به بخار آب بهعنوان یکی از
ویژگیهای فیلمهای زیست تخریبپذیر توسط بررسی نرخ انتقال بخار
آب نسبت به زمان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری بین تیمارهای مختلف از نظر میزان نفوذپذیری نسبت به
بخار آب وجود دارد (.)p>5/57

جدول  -1میزان نفوذپذیری به بخار آب و زاویه تماس فیلمهای تهیه شده
نفوذپذیری )(g pas-1 m-1 s-1
زاویه تماس )(°
فیلم

1/4255 ± 5/57a
ک-111ص14/33 ± 5/14b 1
3/3555 ± 5/58b
ک-57ص55/45 ± 8/55a 27
3/5555 ± 5/52b
ک-71ص55/85 ± 5/57a 71
5/5755 ± 5/43c
ک-27ص51/53 ± 3/31a 57
3/5555 ± 5/53b
ک-1ص54/45 ± 2/45a 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
ک -455ص  =5فیلم کربوکسی متیل سلولز خالص
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک -75ص  =75فیلم ترکیبی با نسبت  75درصد کربوکسی متیل سلولز و  75درصد صمغ عربی
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک  -5ص  =455فیلم صمغ عربی خالص
بدین صورت که با افزایش درصد صمغ عربی میزان نفوذپذیری
نسبت به بخار آب کاهش یافت (جدول  .)4علت این کاهش میتواند
به دلیل وجود خاصیت آبگریزی بیشتر (آبدوستی کمتر) فیلم صمغ
عربی نسبت به کربوکسی متیل سلولز بوده که در نهایت باعث کاهش

میزان نفوذپذیری به بخار آب شده باشد (طبری و همکاران.)4323 ،
نتایج آزمون زاویه تماس که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد نیز بیانگر
این میباشد که فیلمهای صمغ عربی به نسبت فیلمهای کربوکسی
متیل سلولز خاصیت آبگریزی بیشتری دارا هستند (جدول  .)4پیشتر
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طبری و همکاران ( )4323نشان دادند که افزودن صمغ کتیرا به فیلم-
های کربوکسی متیل سلولز ،باعث کاهش میزان نفوذپذیری فیلمهای
ترکیبی شد .اجاق و همکاران ( )4325نیز رفتار مشابهی برای فیلمهای
ترکیبی کیتوزان-کتیرا گزارش کردند
نتایج حاصل از آزمون زاویه تماس که در جدول  4آورده شده است
نشان داد که زاویه تماس فیلمهای کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی
به ترتیب  14/33و  54/45میباشد .با افزودن صمغ عربی به فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز زاویه تماس در فیلمهای کامپوزیت افزایش پیدا
کرد .بیشترین مقدار زاویه تماس در فیلم ترکیبی  75:75مشاهده گردید
( .)55/85زاویه تماس آب بهعنوان شاخص نشاندهنده ویژگیهای
آبدوستی و آبگریزی مواد میباشد (اجاق و همکاران .)5545 ،بهطور
کلی باالتر بودن زاویه تماس نشاندهنده آبگریزتر بودن ماده مورد
مطالعه میباشد و بالعکس .بر این اساس افزودن پلیمرهای آبدوست
باعث کاهش میزان زاویه تماس خواهد شد .سطوح با خاصیت آبدوستی
بیشتر به علت واکنش با مولکولهای آب منجر به پهن شدن قطره بر
روی سطح میشوند .به این ترتیب طبق جدول  4افزایش میزان غلظت

صمغ عربی به فیلم کربوکسی متیل سلولز باعث افزایش میزان زاویه
تماس در فیلمهای ترکیبی گردید .در واقع صمغ عربی با افزایش میزان
آبگریزی قطرات آب را وادار به کاهش ارتباط با سطح فیلمها میکنند
و در نهایت زاویه تماس قطره آب با سطح فیلم افزایش مییابد
کدورت و عبور نور

میزان کدورت فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص ،صمغ عربی
خالص و فیلمهای کامپوزیت در جدول شماره  5نشان دادهاند .همانطور
که مشاهده میشود با افزایش نسبت صمغ عربی میزان کدورت در فیلم
کامپوزیت بهطور معنیداری افزایش یافت ( )p>5/57و بیشترین میزان
کدورت در تیمار  455درصد صمغ عربی مشاهده شد .کدورت در
فیلمهای زیست تخریبپذیر با میزان سطح شفافیت رابطه عکس دارند.
بهطوری که با افزایش میزان کدورت شفافیت فیلمهای تولیدی کاهش
مییابد ( .)Pereda et al., 2011در بررسی این آزمون میتوان عنوان
کرد که وجود رنگ متمایل به زرد در ساختار صمغ عربی علت افزایش
کدورت در فیلمهای کامپوزیت باشد.

شکل  -3میزان عبور نور از فیلمهای تهیه شده

میزان عبور نور از فیلمهای تولیدی در طول موجهای  555تا 855
نانومتر در شکل شماره  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج بهدست
آمده ،افزایش نسبت صمغ عربی در بستر فیلمهای کامپوزیتی منجر به
کاهش عبور نور گردید .بهطوریکه کمترین میزان عبور نور در فیلمهای
صمغ عربی خالص مشاهده شد .علت این امر میتواند به دلیل حضور
صمغ عربی در ماتریس فیلم و افزایش ضخامت فیلمها باشد (جدول
 .)3این کاهش میزان عبور نور میتواند نشاندهنده قابلیت فیلمهای
تولیدی در جذب پرتوهای  UVباشد (قادری و همکاران .)5542 ،این

پرتوها بیشترین اثر مخرب نور را در مواد غذایی دارا هستند و میزان
اکسیداسیون را در ترکیبات غذایی شدت میدهند .به این ترتیب
فیلمهای تهیه شده میتوانند در صنعت بستهبندی مواد غذایی مطلوب
واقع شده و پدیده اکسیداسیون ناشی از پرتوهای  UVرا کاهش دهند
(.)Guo et al., 2014; Bonilla et al., 2014
رنگ سطحی فیلمها

در صنعت بستهبندی مواد غذایی ،رنگ فیلمهای تولید شده از
عوامل موثر بر ظاهر عمومی محصول ،پذیرش مصرف کننده و همچنین
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کاربرد آنها میباشد (قنبرزاده و همکاران .)5545 ،شاخصهای رنگ
سطحی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز ،صمغ عربی و کامپوزیت
کربوکسی متیل سلولز -صمغ عربی در جدول شماره  5نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش میزان صمغ عربی در
بستر فیلمها پارامتر * Lکاهش یافت بهطوری که این میزان در فیلم
صمغ عربی  85/55و در فیلم تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز 84/21
اندازهگیری شد .این نتایج با نتایج افزایش کدورت در نتیجه افزایش
نسبت صمغ عربی مطابقت دارد .پارامتر * bبا فزایش سطح صمغ عربی
در بستر فیلم افزایش یافت و بیشترین میزان آن در فیلم تهیه شده از
صمغ عربی ( )3/45مشاهده شد .بر این اساس فیلمهای صمغ عربی و
ترکیبی به نسبت فیلم کربوکسی متیل سلولز زردتر شدهاند .دلیل این
امر را میتوان به ماهیت و رنگ طبیعی صمغ عربی و همچنین وجود
ترکیبات فنولی که منجر به جذب نور در طول موج پایین میشوند،
نسبت داد ( .)Shojaee-Aliabadi et al., 2014این نتایج با مشاهدات
ظاهری فیلمها مطابقت دارد.
بهمنظور بررسی دقیقتر تغییرات رنگی ایجاد شده در فیلمهای
مختلف تهیه شده ،پارامترهای اختالف رنگی و شاخص سفیدی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .مطابق با جدول  ،5میزان اختالف رنگی کل ()ΔE
جدول  -2شاخصهای رنگ سطحی و میزان کدورت فیلم
*a
*L
فیلم

*b

فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ عربی بهترتیب 45/85
و  41/57میباشد .باالتر بودن میزان اختالف رنگ در فیلمهای صمغ
عربی میتواند ناشی از کدورت باالتر این فیلمها نسبت به کدورت
فیلمهای کربوکسی متیل سلولز باشد .از این رو اختالف رنگ نسبت به
پلیت استاندارد در فیلمهای صمغ عربی در مقایسه با فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز بیشتر خواهد بود .در بین فیلمهای ترکیبی نیز
اختالف رنگ فیلمها با افزایش نسبت صمغ عربی افزایش نشان داد.
میزان شاخص سفیدی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ
عربی بهترتیب  84/87و  85/75میباشد .در بین فیلمهای ترکیبی نیز
شاخص سفیدی فیلمها با افزایش نسبت صمغ عربی کاهش نشان داد.
پیشتر اجاق و همکاران ( )4325گزارش کردند که افزودن کتیرا به
فیلمهای کیتوزان باعث کاهش اختالف رنگ و افزایش شاخص سفیدی
در فیلمهای ترکیبی گردید .این تفاوت میتواند ناشی از متفاوت بودن
طبیعت صمغ استفاده شده باشد .در این رابطه صمغ کتیرا دارای رنگ
روشن و سفیدتری نسبت به پلیمر کیتوزان دارا بوده این در حالی است
که صمغ عربی دارای رنگ کدرتری نسبت به کربوکسی متیل سلولز
دارا میباشد.

اختالف رنگ

شاخص سفیدی

کدورت

5/5455± 5/75
84/87± 4/51
45/85± 4/55ab 4/74± 5/55b
ک-111ص5/51± 5/57a 84/21± 4/54ab 1
4/5555± 5/51b
83/51± 5/55a
45/22± 5/51b 4/32± 5/41b 5/55± 5/57b
ک-57ص83/54± 5/55a 27
4/4233± 5/45ab
83/51± 5/13a
44/38± 5/13b 5/44± 5/74b
5/55± /51b
ک-71ص83/38± 5/38a 71
4/1155± 5/55a
83/52± 5/55a
44/75± 5/55b 5/51± 5/14b 5/53± 5/53b
ک-27ص83/53± 5/75a 57
4/1855± 5/35a 85/75± 5/25ab
41/57± 4/7a 3/45± 5/75a 5/45± 5/52b
ک-1ص85/55± 5/88b 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
b

خصوصیات مکانیکی فیلمها

مواد بستهبندی شده تحت تاثیر عوامل و تنشهای محیطی بهویژه
در هنگام حمل و نقل قرار دارند که این امر اهمیت افزایش میزان
مقاومت کششی در فیلمهای بستهبندی را نشان میدهد ( Rivero et
 .)al., 2010نتایج حاصل از آزمون درصد افزایش طول و مقاومت در
برابر کشش فیلمهای تهیه شده در جدول  3نشان داده شده است .بین
فیلمهای تهیه شده تفاوت معنیداری از نظر مقاومت کششی و درصد
افزایش طول در لحظه پاره شدن مشاهده شد ( .)p>5/57مقاومت
کششی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ عربی بهترتیب
 74/45و  3/45مگاپاسکال میباشد .همانطور که مشاهده میشود
مقاومت کششی فیلمهای کامپوزیتی نسبت به فیلم کربوکسی متیل
سلولز خالص با افزایش نسبت صمغ عربی بهطور معنیداری کاهش

c

یافت ( .)p>5/57پیشتر اجاق و همکاران ( )4325نشان دادند که
مقاومت کششی فیلمهای کیتوزان با افزایش کتیرا کاهش یافت .درصد
افزایش طول در لحظه پاره شدن فیلمهای کربوکسی متیل سلولز
خالص و صمغ عربی بهترتیب  8/15و  52/38میباشد .کمترین میزان
درصد افزایش طول در لحظه پاره شدن در تیمار ترکیبی  75:75مشاهده
گردید ( 5/58درصد) .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج مطالعات
طبری و همکاران ( )4323در ارتباط با ارزیابی خواص مکانیکی فیلم
تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز و کتیرا مطابقت داشت .همچنین
مطالعات صورت گرفته توسط قنبرزاده و همکاران ( )5544در رابطه با
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای تشکیل شده از نشاسته ذرت
توسط  CMCو اسید سیتریک با نتایج حاصل از تحقیق حاضر
همپوشانی داشت.
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فیلم

جدول  -3خواص مکانیکی فیلمهای تولیدی
ضخامت ( )mmمقاومت کششی ( )MPaدرصد افزایش طول ()%

8/15± 5/14
ک-111ص74/45 ±4/85 5/55± 5/555 1
c
8/45± 4/77
ک-57ص54/53 ± 4/53b 5/55± 5/553d 27
5/58± 5/55d
ک-71ص42/55± 5/55c 5/58±5/555c 71
48/55± 4/13b
ک-27ص8/57± 4/55d 5/52± 5/551b 57
52/38± 1/23a
ک-1ص3/45± 5/55e 5/43± 5/555a 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
e

a

آزمون گرماسنجی افتراقی ()DSC

امتزاجپذیری پلیمرها از عوامل مهم در بهبود ترکیبات نوین حاصل
از ترکیب پلیمرها میباشد و بر خواص نهایی آنها تاثیر میگذارد
( .)Kanimozhi et al., 2016آزمون گرماسنجی افتراقی بهمنظور
بررسی خواص حرارتی ،شناخت بیشتر ساختار و تعامل بین پلیمرهای
فیلمهای تهیه شده بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ انجام شد و
نتایج حاصل از آن در شکل شماره  1نشان داده شده است .دمای ذوب
و دمای انتقال شیشهای با بلورینگی نمونه فیلمها در ارتباط است
بهطوری که در دمای انتقال شیشهای پایین ،فیلمها سخت و شکننده
هستند اما در دمای انتقال شیشهای باال فیلمها از انعطافپذیری بیشتری
برخوردار هستند ( Peesan et al., 2005; Ghasemlou et al.,
 .)2011دمای ذوب اندوترمیک وابسته به حرکت مولکولی زنجیرههای
پلیمر و تخریب ساختار مولکولی منظم یا تجمع یافته میباشد که بر
خواص مواد و کاربرد آنها تاثیرگذار است ( Tongnuachan et al.,
 .)2016دمای انتقال شیشهای نمونه فیلمهای تهیه شده از کربوکسی
متیل سلولز و صمغ عربی بهترتیب  14/55درجه سانتیگراد و 13/74

c

درجه سانتیگراد بود .همچنین دمای انتقال شیشهای سایر فیلمهای
ترکیبی باالتر از دمای اتاق بوده که به رطوبت پایین فیلمها مربوط
میباشد .این مرحله از تحقیق با یافتههای  Tongnuachanو همکاران
( )5545همپوشانی دارد .بیشترین میزان دمای انتقال ذوب در تیمار
صرفا دارای کربوکسی متیل سلولز مشاهده شد ( 557/52درجه
سانتیگراد) و تیمار تهیه شده از صمغ عربی کمترین دمای انتقال ذوب
( 514/2درجه سانتیگراد) را نشان داد .ترکیب این دو پلیمر و تهیه
فیلمهای ترکیبی از آنها منجر به بهبود مقاومت حرارتی فیلم صمغ
عربی گردید بهطوری که در تیمار حاوی  75درصد از هر پلیمر (ک
 -75ص  )75دمای انتقال ذوب  557/47درجه سانتیگراد اندازهگیری
شد .افزایش میزان مقاومت دمایی میتواند به افزایش گروههای
هیدروکسیل و پیوندهای هیدروژنی نسبت داده شود .پیشتر
 Ghanbarzadehو  )5544( Almasiنشان دادند که افزودن اسید
اولئیک باعث کاهش مقاومت حرارتی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز
گردید.

شکل  -4الگوی  DSCفیلمهای تهیه شده
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ویژگیهای مکانیکی و همچنین باعث افزایش زاویه تماس فیلمهای
 بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان بیان نمود که.تهیه شده گردید
 مکانیکی و حرارتی فیلمهای ترکیبی تهیه شده،ویژگیهای فیزیکی
وابسته به نوع ترکیب بکار رفته و همچنین سازگاری آنها با یکدیگر
.دارد

نتیجهگیری
تحقیق حاضر نشان داد که تهیه فیلمهای کامپوزیت از پلیمرهای
کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی در نسبتهای مختلف منجر به
 ترکیب این دو.بهبود برخی خواص فیزیکی فیلمهای تهیه شده گردید
 میزان عبور نور و،پلیمر باعث کاهش میزان نفوذپذیری به بخار آب
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Introduction: Films with appropriate mechanical properties and low permeability are very important for food
packaging. Natural polymers have gained increasing attention for the development of biodegradable films due to the
environmental problems caused by petroleum-based polymers. Carboxymethyl cellulose (CMC) is a linear polysaccharide
that exhibited good film forming properties. Gum Arabic (GA) is another polysaccharide that can be used for preparing
the edible and biodegradable films. However, several studies have shown that biopolymers like CMC and GA films have
high water vapor permeability and poor mechanical properties in moist conditions. One of the strategies that can be used
for improving the properties of biopolymers films is blending the different polymers and formation the composite films.
Various studies on the preparation of biocomposite ﬁlms have been performed, however, to the best of our knowledge,
studies on combinations of the CMC and AG have not been reported yet. Thus, the main objectives of this study were to
prepare CMC/AG composite ﬁlms using solvent casting method and investigate the effect of diﬀerent CMC/AG blending
ratio on the physical (water vapor permeability (WVP), water contact angle (WCA), color, opacity and light-barrier
properties), mechanical and thermal properties. Furthermore, in order to determine the structural characteristics of the
ﬁlms, fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and x-ray diffraction (XRD) measurements were also performed.
1

Material & Method: The CMC and AG solutions were prepared by dissolving 1 g in 100 mL of distilled water at 45
°C for 24 h under magnetic stirring. The prepared solutions were then blended in different proportions (75:25, 50:50, and
25:75). After mixing, glycerol (0.3% w/w) was added as a plasticizer and the solution was stirred for 15 min. The prepared
solutions were poured into a glass plate, then dried at 45 °C for 24 h in the oven. Finally, the properties of CMC, GA and
composite films were determined.
Result and Discussion: In this study, biodegradable films composed of CMC and AG were successfully prepared.
Results showed that some properties of the composite films were greatly influenced by addition of AG. So that, WVP of
films was decreased significantly in the blend films and the lowest WVP was observed in the 25:75 (AG: CMC) films
(p<0.05). The films hydrophobicity was significantly increased from 41.33 o to 61.10o by addition of AG to the CMC films
(p<0.05). With increasing the ratio of AG, the tensile strength (TS) of blend films decreased. Opacity and light
transmission of the composite films increased and decreased, respectively with increasing the AG ratio. The differential
scanning calorimetry (DSC) test demonstrated that the thermal properties of blend films improved with increasing the
AG content. The FT-IR analysis indicated that new interaction was generated between the components of the blend films.
Generally, it can be concluded that blending the AG and CMC can improve some of the physico-mechanical properties
of the blend films
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