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مطالعه ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلم پلیالکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی
کوهی ،عصاره اتانولی برهموم و نانوذرات سلولز
نسیم شاویسی ،1علی خنجری ،2افشین آخوندزاده بستی ،*2یاسر شهبازی 1و رضا تیموری

فرد3

 -1استادیار و دانشیار ،گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -2استادیار و استاد ،گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3دانش آموخته دکتری ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1331/2/11 :؛ تاریخ پذیرش1331/6/22 :

چکیده
در سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی روی تولید و بهکارگیری پلیمرهای زیست تخریبپذیر بهمنظور بستهبندی مواد غذذای وذورت
گرفته است که علل آن افزایش نگران بهکارگیری ب رویه بستهبندیهای پالستیک و افزایش عالقه مردم برای بهبذود کیییذت و
ظاهر بستهبندیهای محصوالت غذای است .اهداف مطالعه حاضر بررس ویژگ های فیزیک و مکانیک فیلم پلذ الکتیذک اسذید
حاوی عصاره اتانول برهموم جمعآوری شده از استان کرمانشاه (غلظذت  1و  2دروذد) ،اسذان

کذاکوت کذوه (غلظذت  1و 2

درود) ،و نانوذرات سلولز (غلظت  1درود) بهوورت جداگانه و ترکیب است .ترکیبات تشکیل دهنده اسذان

کذاکوت کذوه بذا

استیاده از دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیفسنج جرم ( )GC-MSشناسای گردید .ویژگ هذای فیزیکذ و مکذانیک
فیلمهای طراح شده طبق پروتکل مصوب استاندارد  ASTMبررس شد .کارواکرول ( 56/22دروذد) ،تیمذول ( 11/61دروذد)،
گاما-ترپینن ( 4/56درود) و پاراسیمن ( 4/65درود) بیشترین ترکیبات شناسای شده در اسان
نتایج این مطالعه ،اضافه کردن اسان

مورد مطالعه بودند .بر اسذا

 ،عصاره و نانوذرات سلولز موجب بهبذود تذنش کششذ و خاوذیت نیوذپذذیری بخذار آب
*

*

م شود .به دلیل رنگ زرد عصاره برهموم تمام فیلمهای حاوی عصذاره دارای شذیافیت (  )Lپذایین و قرمذزی (  )aبذاال بودنذد.
بنابریافتههای این مطالعه ،فیلم پل الکتیک اسید حاوی اسان

کاکوت کوه  ،نانوذرات سلولز و عصذاره بذرهمذوم دارای خذوا

فیزیک و مکانیک مطلوب است که م تواند در بستهبندی مواد غذای استیاده شود.

واژههای کلیدی
اسان

گیاه  ،بستهبندی ،پلیمرهای زیست تخریب پذیر ،فیلم خوراک

مقدمه

بهکارگیری این پلیمرها در بستهبندی ماواد غاذایی ،بساتگی

در سااا هااای اخیاار تو ااه زیااادی بااه پلیمرهااای زیساات

زیادی باه ویژگایهاای کااربردی آنهاا دارد مانناد اساتککا

تخری ابپااذیر شااده اساات از ملااه بااه پلیمرهااای باار پای اه

مکااانیکی باااف ،شا افیت و بازدارناادگی در مبابااو عنااور نااور

پلی ساکاریدها ،صمغها ،پروتئینها و لیپیدها بهعنوان ساختار

فرابن ش و اکسیژن .پلیفکتیک اسید یکی از مهمتارین ایان

اولیه فیلمها و پوششهای ضدمیکروبی زیسات تخریابپاذیر

پلیمرهاست ) .(Latou et al., 2014پلایفکتیاک اساید کاه
http://doi: 10.22092/fooder.2018.121762.1146
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است اده از آن بهعنوان ماده در تماس با مواد غذایی ،از ساوی

زمان نگهاداری غاذاها راباو تو اه اسات (Khanjari et al.,

ساازمان غاذا و داروی آمریکاا مجاااز شامرده شاده اساات ،از

) .2013; Campos et al., 2014نس  Ziziphoraاز خانواده

مونومرهای اسیدفکتیک منابع تجدیاد پاذیر از ملاه رر،،

نعنایان با نا عمومی کااکوتی کاوهی شاامو  4گوناه عل ای

نیشااکر و آبپنی ار اساایدی از تخمیاار حاصااو م ایشااود .از

یاکساااله و ندسااله بااه ناا هاای Z. ،Z. clinopoioides

ویژگیهای مطلوب این پلیمر میتوان به اساتککا مکاانیکی

،Z. persica Bunge ،tenuior

باف ،ش افیت و بازدارندگی در مبابو عنور نور فرابن ش اشااره

 Z. capitata L. subsp. capitata ،orientalisاست که عالوه

کارد (Dobreva et al., 2010; Rezaeigolestani et al.,

باار ایااران در ترکمنسااتان ،افنانسااتان ،ارمنسااتان ،آناااتولی،

) .2017است اده از نانوررا ،در ساختار بستهبندی مواد غذایی

پاکسااتان ،آساایای مرکاازی ،سااوریه ،ر باااز و غاارب سااینری

میتواند ویژگیهای کاربردی پلیمرها را تبویت و معایب آنهاا

میرویند .از زمانهای ردیم از این گیاه بهعنوان طعامدهناده

را کاهش دهد .نانوررا ،سلولز که مادهای اسات غیار سامی،

در مواد غذایی مختل

مانند گوشت ،پنیار و ساوا اسات اده

میتواند بهمنظور تبویت خواص کاربردی پلیمرها بهخصاوص

شده است .در طب سنتی مرد ایران گونه Z. clinopoioides

بهنود استککا کششی ،در ه بلورینگی و دماای روب م یاد

بهعنوان آرا بخش و مبوی معاده ،برطارف کنناده اخاتالف،

پلیمرها به کار رود .مطالعا ،نشان داده است کاه ایان مااده

رلنی ،سرماخوردگی ،افسردگی ،اسها  ،سرفه ،میگارن و تاب

دارای خااواص ضاادباکتریایی و ضاادرار ی در براباار برخای از

است اده می شود .مهامتارین ترکیناا ،ضادمیکروبی مو اود

میکروارگانیسمها مانناد اساتافیلوکوکوس اورئاوس ،اشریشایا

شناسایی شده در اسانس ایان گیااه ترکیناا ،فناولی مانناد

کلی ،آسپرژیلوس نایجر 1و کاندیدا آلنیکنز 2است .مهامتارین

 1,8-cineole ،pulegoneو  limoneneاست (Chitsaz et al.,

ویژگی های ررا ،سلولز مباومت مکانیکی باف ،نسانت ساط

) .2007از فناااوری هااارد  3باارای ایجاااد بیشااترین میاازان

به حجم زیاد ،گالی پایین ،سهولت دسترسی ،ریمت مناسب

لوگیری از رشد عوامو بیمااریزا در ماواد غاذایی اسات اده

Z. capitat L. subsp.

و زیساات تخریاابپااذیری اساات ;(Latou et al., 2014

می شود .بره مو  4مادهای امد ،خمیری و سنناک به رنا

) .Rezaeigolestani et al., 2017از طرف دیگر ،به کاارگیری

رهوهای متمایو به سنز تا رهوهای تیره است که زننور عسو از

اسانسهای گیاهی و عصارههای طنیعی در مواد غذایی خاا ،

رزینهای گیاهی تهیه میکند و در رسمتهای داخلی کنادو

بهخصوص مواد غاذایی فارآوری شاده ،باهعناوان اایگزینی

برای ضدع ونی کردن به کار میبندد .تااکنون بایش از 333

مناسب برای مواد نگهدارنده سنتزی و افزودنیهای شایمیایی

ترکیب مختل

مانند پلیفنو  ،آلدئید فنولیک ،مونوترپنهاا،

افزایش یافته است تا سالمت و مد ،نگهاداری ماواد غاذایی

آمینواسیدها ،استروئیدها و ترکینا ،غیرآلی دیگر در سااختار

افزایش یابد .اسانسها مایعاا ،روغنای معطاری هساتند کاه

برهمو شناسایی شدهاند .میزان این ترکینا ،به مکان و زمان

معموفً با روش تبطیر با آب از رسمتهاای مختلا گیاهاان

مع آوری و منابع گیاهی مورد اسات اده زننورعساو وابساته

تهیاه

است .فعالیت بیولوژیکی برهماو باه ترکیناا ،فناولی مانناد

میشوند که به آنها روغنهای فرار یا روغنهاای اساسای هام

فالوونوئیدها بستگی دارد .این ماده از زمانهای بسیار دور در

میگویند .نبش اسانسها در کنتر عوامو فساد (باکتریایی و

طب سنتی در درمان بیمااریهاا اسات اده شاده و مطالعاا،

رار ی) و بیماریزا ،توکسینهای تولید شده ،و افزایش ماد،

نشااان داده اساات دارای خواصاای ضاادباکتریایی ،ضاادرار ی،

مانند ساره ،پوست ،غنچه ،گاو ،ریشاه ،واناه و بار

2- Candida albicans
4- Propolis
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ضدانگلی ،ضدویروسی ،آنتای اکسایدانی و ضادالتهابی اسات.

گیاه کاکوتی کوهی ،با سدیم سول ا ،بادون آب آبگیاری و

برهمو و عصاره آن در درمان بیماریهایی مانناد روماتیسام،

تا زمان است اده در ظروف شیشهای تیاره در دماای یخچاا

دیابت ،تومورهای سارطانی ،آلارژی ،آسام ،رلنای  -عرورای،

نگهداری شد ).(European Pharmacopoeia, 1997

را،الریه ،آن لوانزا ،زخم معاده و زخامهاای واژینیات مازمن

شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی

کاربرد دارد .این ماده همچنین دارای خواص مکرک سیساتم

ترکینا ،تشکیو دهنده اسانس گیاه مورد مطالعه با همکااری

ایمنی همورا و سلولی ،بیحسی و بیهوشی ،آنتیاکسایدانی،

پژوهشکده گیاهان دارویی هاد دانشاگاهی دانشاگاه تهاران

ضااادالتهابی ،ممانعااات از فعالیااات برخااای از هیااادروفزها،

شناسایی شد .اسانس گیاه موردنظر پاس از آماادهساازی باه

اکسیدوردوکتازها ،کینازها و همچناین بارای نگهاداری ماواد

دستگاه کروماتوگرافی گاازی متصاو باه طیا سان

رمای

غذایی بهعنوان آنتیاکسیدان به کار مایرود (Kročko et al.,

تزریق شد تا نوع ترکیابهاای تشاکیو دهناده آن تجزیاه و

) .2014در برخی مکصاوف ،خاا نمایتاوان از فرآینادهای

تکلیو شود .مشخصا ،دستگاه گاز کروماتوگرافی ( Thermo

حرارتی است اده کرد ،از این رو است اده از بستهبندی مناساب

 ،Quest Finningaمد  ،2312Cانگلساتان) شاامو :ساتون

مایتوانااد نبااش ماار ری در تا مین سااالمت و افاازایش دوره

مویینااه بااه طااو  33متاار ،رطاار داخل ای  223میکرومتاار و

نگهاداری مکصاوف ،خاا داشاته باشاد (Elsabee et al.,

ضخامت فیاه داخلای  3/22میکرومتار از ناوع  HP-5MSباا

ویژگایهاای ضاد

برنامااه دمااایی  23تااا  262در ااه سلساایوس و بااا افاازایش

میکروبی ندارد و نیااز دارد ا ار اضاافه کاردن ترکیناا ،ضاد

تدریجی  2/2در ه سلسیوس در هر دریبه و نگهداری ستون

میکروبی بر خصوصیا ،فیزیکی و مکانیکی آن بررسای شاود.

در  262در ه سلسیوس به ماد 2-13 ،دریباه باود .دماای

بنااابراین ،هاادف از ایاان مطالعااه بررساای خااواص فیزیکاای و

مک ظه تزریاق  262در اه سلسایوس و سارعت گااز هِلایمم

مکانیکی فیلم پلیفکتیک اسید حاوی عصاره اتانولی بره مو ،

(بهعنوان حامو)  1/2میلیلیتر در هر دریبه بود .طیا سان

) .2013فیلم پلای فکتیاک اساید خاال

نانوررا ،سلولز و اسانس کاکوتی کوهی است.

رماای از نااوع  Thermo Quest Finninganبااا اناارژی
یونیزاسیون  13الکترونولت و دمای منناع یونیزاسایون 223

مواد و روشها

در ه سلسیوس بود .طی ها به کمک شاخ

تهیه اسانس کاکوتی کوهی

مبایسه با شااخ هاای مو اود در کتاابهاای مر اع و باا

گیاه کاکوتی کوهی مورد مطالعه در فصو بهار سا  1334از

است اده از طی های رمای ترکیناا ،باا اسات اده از برناماه

شهرستان گیالن غرب ،استان کرمانشاه ماعآوری و خشاک

کتابخانه نر افزار وایلی دستگاه گازکرومااتوگرافی متصاو باه
طی سن

گردید .گونه و نس گیاه باا همکااری دانشاکده کشااورزی
دانشگاه رازی ت ییاد شاد .اساانس از رسامت بار

بازداری آنها و

رمی شناسایی شدند.

تهیه عصاره اتانولی برهموم

گیااه باا

است اده از روش تبطیر با آب با دستگاه کلاونجر 1تهیاه شاد.

نمونههای برهمو در اوایو فصو بهار سا  1334از کندوهای

مبدار گیاه مورد است اده در هر بار اساانسگیاری  133گار

زننورعسو استان کرمانشاه تهیه شد .نمونههای دا شاده باا

بود و اسانسگیری به ماد 3 ،سااعت اداماه یافات .اساانس

کاردک های تیز و استریو ،بالفاصله به آزمایشگاه منتبو و در

زرد متمایو به سنز با باوی منکصار باه فارد

یخچا نگهداری شد .به منظور تهیه عصاره اتانولی برهمو  ،از

حاصو به رن

1- Clevenger
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نمونههای مع آوری شده  33گر بره مو در  133میلیلیتر

اندازهگیری میزان رطوبت

اتانو حاو گردیاد و روی همازن منناطیسای در دماای 23

پس از آنکه فیلمها به تعاد رطوبتی رسیدند ،میزان رطوبات

در ه سلسیوس به مد 33 ،دریبه ررار داده شد .پاس از آن

آنها تعیین شد .تکاههاای فایلم وزن شاده در درون کپساو

در دمای  13در ه سلسیوس به ماد 24 ،سااعت نگهاداری

(بشرهای شیشهای) که رنالً باه وزن ابات رسایده باود رارار

شد .سپس با است اده از کاغذ واتمن شماره  1عصاره صااف و

داده شد .کپسو ها ،برای حصو اطمیناان از اینکاه باه وزن

با است اده از دستگاه تنخیرکنناده دوار تکات خا (سااخت

ابت رسیدهاند ،پس از بیرون آوردن از آون در دسیکاتور ررار

شرکت  ،IKAآلمان) خشک گردید ).(Shavisi et al., 2017

داده شدند و پس از سرد شدن با ترازو (درت  3/3331گار )

تهیه فیلم پلی الکتیک اسید

(ساخت شرکت  ،BL-200iژاپان) وزن شادند .کپساو هاای

یک گر پلیفکتیک اسید ( گالی 1/3 :ساانتیمتار مکعاب/

حاوی فیلم در آون در  113در ه سلسیوس تاا رسایدن باه

گار و وزن مولکاولی131333 :گار  /ماو  ،شارکت FkuR

وزن ابت حرار ،داده شدند .از روی کااهش وزن نموناههاا،

 kunststoffm GmbHآلمان) در  23میلیلیتر کلروفر حاو

نسنت به نمونه اولیاه ،درصاد رطوبات تعیاین شاد .در ایان

و به مد 8 ،ساعت همزده شد .تویین  1 83باه میازان 3/22

آزمایش تنخیر پالستی سایزر از درون فیلمها ناا یز در نظار

درصد مکلو باهعناوان امولسای ایر و در اداماه غلظاتهاای

گرفته شد ).(Ojagh et al., 2010

موردنظر اسانس کاکوتی کوهی (ص ر 1 ،و  2درصد) ،عصااره
()1

اتانولی بره مو ( 1 ،3و  2درصد) و نانوررا ،سلولز خریاداری

 = (A-B)/A×100درصد رطوبت برمننای وزن
مرطوب

شده از شرکت نانونوین پلیمر مازندران ( 3و  1درصد) ،که باا
تو ه به نتاای مطالعاا ،اولیاه روی خاواص ضاد میکروبای

که در آن =A ،وزن نمونه مرطوب =B ،وزن نمونه خشک

فیلمها انتخاب شده بود ،افازوده و در  12333دور در دریباه
همگن شد .ماده باه دسات آماده روی رالابهاای شیشاهای

اندازهگیری میزان نفوذپذیری فیلمها در برابرر بخرار

ریخته شد .بعد از بخار شدن حال در دمای اتاق ،فایلمهاای

)(WVP

تهیه شده از رالبها دا و به مد ،یک روز در آون باا دماای

باارای شااروع ای ان آزمااایش از روش  E96مصااوب اسااتاندارد

حدود  43در ه سلسیوس ررار داده شد تا باریماناده حاال ،

 ASTMاست اده شد ) .(ASTM, 1995بدین منظاور ،کلریاد

که ممکن است نبش نر کنندگی داشته باشد ،بهطاور کاماو

کلساایم باادون آب درون فنجااان شیشااهای بااا ساار ماادور

حذف شود .فیلمها به مد 4 ،ساعت در دمای اتاق نگهاداری

اندازهگیری ن ورپذیری ریخته شد .سط فنجان شیشاهای باا

شدند تا کامالً خشک شوند ).(Salmieri et al., 2014

سر مدور با فیلم و با است اده از پارافین ماذاب پوشاانده شاد.

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم

بدین ترتیب به علت ارب الرطوبه بودن کلرید کلسیم بدون

اندازهگیری ضخامت فیلم

آب ،رطوبت نسنی درون فنجان شیشهای با سار مادور صا ر

ضخامت فیلمهای تولیدشده با است اده از میکرومتر دیجیتاا

می شود .در مرحله بعد ،فنجان شیشهای با سر مدور به درون

( ،Mitutoyoژاپن) با درت  3/3331میلیمتار در حادارو 13

دسیکاتور حاوی آبنمک اشناع منتبو شد .آبنماک (کلریاد

نبطه تصادفی اندازهگیری شد.

سدیم) اشاناع در دماای  22در اه سلسایوس ،رطوبات 12
1- Tween80
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درصد ایجاد میکند .اختالف رطوبات در دو سامت فایلم در

اندازهگیری رنا

 22در اه سلساایوس ،منجاار بااه شایب فشااار بخااار معاااد

اسااتاندارد دسااتگاه کااالینره و اسااتاندارد شااد .پارامترهااای

 1123/22پاسکا می گردد .این اختالف فشار عاماو انتباا

تعیینشده در این دستگاه شامو  Lیا طو وضوح فیلم (از 3

بخار آب از دسیکاتور به داخو فنجان شیشهای باا سار مادور

نشاندهنده سیاهی تا  133نشان دهنده س یدی)( a ،از -83

است .در مد 24 ،ساعت ،نمونهها ندین مرتنه از دسیکاتور

نشاندهنده سنز بودن تا  133نشان دهنده ررماز باودن) و b

خارج و وزن شدند؛ تنییرا ،وزن فنجانهای شیشهای با سار

(از  -83نشاندهنده آبی بودن تا  13نشاندهنده زرد باودن)

مدور در این مد ،با است اده از یک ترازوی دیجیتا با درات

فیلم است .رنو از آزمایش ،با اندازهگیاری رنا

فایلمهاا باا

 3/3331گر انادازهگیاری شاد .در تماا نموناههاا ،نماودار

است اده از یک پلیات سا ید اساتاندارد (-3/22 ،L*=34/24

افزایش وزن بهصور ،تابعی از زمان رسم شد .برای هر نموناه

=* )b*=4/13 ،aدستگاه کالینره و استاندارد شد (Moradi et

فیلم یک فنجان شیشهای با سر مدور اندازهگیری فارد کلریاد

).al., 2012

کلسیم پوشانده شده با فیلم نیز بهعنوان شاهد در نظر گرفته

اندازهگیری تنش کششی

شد .بدین ترتیب رطوبتی اندازهگیری می شود که ذب فیلم

آزمایشهای کشش با است اده از دستگاه ( Testometricمد

شده و از درون آن عنور نکرده است .شیب هر خط رسم شده

 ،M350-10CTساخت انگلستان) و با است اده از روش شماره

مکاسنه شد و مبادار انتباا بخاار آب ) (WVTRاز تبسایم

 D882-91مصااوب  ASTMدننااا شااد ).(ASTM, 1995

شیب خط کشیده شده (گر بر انیاه) بار ساط فایلمهاای

فیلمها به شکو مستطیو باه ابعااد  1×13ساانتیمتار بریاده

مورد آزمون (دهانه فنجان شیشهای با سر مادور) (مترمرباع)

میشوند .فاصله بین دو فک دستگاه  23میلایمتار و سارعت

به دست آمد.

حرکت فکها  23میلیمتر در دریبه انتخاب شد .فاکتورهایی

() 2

شامو حداکثر نیرو در نبطه پاره شدن و درصد افزایش طاو

WVRT = A/B

در نبطه پاره شدن از روی منکنیهای نیرو-تنییار شاکو باه

که در آن =A،شیب منکنای (گار بار انیاه)  =Bمسااحت

دست میآیند.

سط فیلم است.

تجزیه و تحلیل ماری

آزمایشها در رالب طرح تصادفی و در حدارو سه تکرار ا ارا

با ضرب کردن ضخامت فیلم و تبسیم بر اخاتالف فشاار باین

گردید .پس از آزمایشهای مختل روی نمونههای فیلم پلای

رطوباات نساانی درون سااوهااا و رطوباات نساانی دساایکاتور،

فکتیک اسید ،عصاره اتانولی برهمو و اسانس کاکوتی کوهی،

ن ورپذیری به بخار آب به دست آمد.
() 3

فایلمهاا باا اسات اده از یاک پلیات سا ید

دادهها در نر افزار اکسو نت شد .برای آنالیز آمااری دادههاا

WVP = WVRT× A/B

از نر افزار  SPSSنسخه  16است اده و مبدار  pکمتر از 3/32

که در آن =A ،ضخامت =B ،اختالف فشار است.

از نظر آماری معنیدار لکاظ گردید .از آزمون آنالیز واریاانس

رنگسنجی

یک طرفه برای بررسی اختالف معنیدار میان شرایط تیمار و

رن

نمونههای فیلم با دستگاه رن

کنتر است اده شد .از آزماون آمااری دانکان بارای مبایساه

سن ( Minolta Chroma

اختالف بین میانگینها در سط  3/32است اده شد.

 ،Meter Model CR-300ژاپن) نت شد .رنو از آزمایش ،باا
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نتایج و بحث

غلظاات عصاااره باارهمااو و اسااانس ننااود ،بااهطااوری ک اه در

مشخصات ظاهری فیلم پلیالکتیک اسید

غلظتهای مختل عصاره و اسانس متعارب هوموژنیزاسایون،

از لکاظ ظاهری ،فیلم پلیفکتیک اسید س ید و تاا حادودی

داشدن فاز مشاهده نگردید.

مککم بود و به راحتی از رالب دا میشد .فیلم پلیفکتیاک

نالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی

مخصاوص عصااره،

نتیجه آنالیز ترکینا ،تشکیو دهنده اسانس کااکوتی کاوهی

زرد کمرن

و براق بود .در غلظتهای اسانس مورد اسات اده،

در این مطالعه با است اده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصاو

میزان رن

فیلم مت ر از میزان اسانس ننود .همچنین ،میزان

باازداری

اسید حاوی عصاره برهمو به دلیاو رنا

به طیا سان

کواتس 1در ادو ( )1نشاان داده شاده اسات.

نا ،امولسیون مکلو پلی فکتیک اسید تکت ت یر میازان
جدول  -1نتایج آنالیز اسان

رمای هماراه باا زماان و شااخ

کاکوت کوه با استیاده از دستگاه کروماتوگراف متصل به طیفسنج جرم

ردیف

نام ترکیب

درصد

زمان بازداری (دقیقه)

شاخص بازداری

1
2
3
4
2
6
1
8
3
13
11
12
13
14
12
16
11
18
13
23
21
22
23
24

α-Thujene

3/26
3/21
3/13
3/36
3/38
3/21
3/13
3/13
4/86
3/1
3/11
4/63
3/31
3/38
3/13
3/61
3/48
3/38
3/34
13/21
62/22
1/31
3/12
3/31
33/62

11/33
11/11
12/61
14/36
14/32
14/62
12/28
16/11
16/62
16/11
16/83
18/31
13/32
13/63
23/2
24/36
24/1
22/43
21/38
23/61
33/21
32/41
42/13
4233

321
334
322
381
386
332
1313
1321
1333
1333
1336
1363
1311
1383
1132
1183
1133
1236
1246
1233
1312
1421
1233
1232

α-Pinene
Camphene
β-Pinene
1-Octen-3-ol
Myrcene
α-Phellandrene
α-Terpinene
p-Cymene
Limonene
β-Phellandrene

ɣ -Terpinene
cis-Sabinene hydrate
Terpinolene
Linalool
Borneol
Terpinene-4-ol
α-Terpineol
Carvacrol, methyl ether
Thymol
Carvacrol
E-Caryophyllene
Spathulenol
Caryophyllene oxide

مع کو

1- Kovats index
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از بین ترکینا ،تشکیودهناده اساانس کااکوتی کاوهی24 ،

( 4/63درصااد) و پاراساایمن ( 4/86درصااد)؛ مونااوترپنهااای

ترکیب شناسایی شد که  33/62درصاد ترکیناا ،اساانس را

اکساایژنه :کااارواکرو ( 64/22درصااد) و تیمااو (13/22

تشکیو میداد.

درصد)؛ سزکوئی ترپن هاای هیدروکربناه :کااریوفیلن (1/31

بر اساس نتای مطالعه حاضر ،ترکینا ،تشکیودهنده اساانس

درصد) و سازکوئی تارپنهاای اکسایژنه :کااریوفیلن اکساید

متعلااق بااه مون اوترپنهااای هیدروکربنااه 11/31( 1درصااد)،

( 3/31درصد).

مونوترپن های اکسیژنه 86/1( 2درصد) ،سازکوئی تارپن هاای

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم

اکسایژنه4

نتای بررسی خواص فیزیکی و مکاانیکی فایلم پلایفکتیاک

هیدروکربنه 1/31( 3درصد) و سزکوئی تارپنهاای

( 3/43درصااد) بااود .کااارواکرو ( 64/22درصااد) بیشااترین

اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی ،عصاره برهمو و ناانوررا،

میزان را داشت و سپس ترکینااتی همچاون تیماو (13/22

سلولز در داو ( )2و ( )3ارائه شده است .بار اسااس نتاای

درصااد) ،گامااا-تاارپینن ( 4/63درصااد) و پاراساایمن (4/86

مطالعه حاضار ،عصااره باره ماو  ،اساانس کااکوتی کاوهی و

درصد) ررار داشتند .بیشترین ترکینا ،شناسایی شده در هار

نانوررا ،سلولز به تنهایی و توا ت یر معنیداری بر ضاخامت

گروه عنار ،اند از :مونوترپن های هیدروکربناه :گاماا-تارپینن

فیلم پلیفکتیک اسید نداشتند (.)p<3/32

جدول  -2خصوویات ضخامت ،تنش کشش ( ،)TSنیوذپذیری به بخار آب و رطوبت فیلم پل الکتیک اسید ( )PLAحاوی اسان
کوه
رطوبت (درصد)

کاکوت

( ،)ZEOعصاره برهموم ( )PEو نانوذرات سلولز ()C

نفوذپذیری به بخار

تنش کششی

ضخامت (میلیمتر)

فیلم
PLA

(کیلوپاسکال ساعت متر مربع /گرم میلیمتر)

(مگاپاسکال)

2/4±3/6a
2/3±3/2a
2/2±3/2a
2/2±3/1a
2/1±3/4a
2/2±3/1a
2/1±3/1a
2/2±3/3a
2/1±3/6a
2/3±3/1a
1/1±3/3a
1/6±3/1a
1/2±3/1b
1/2±3/1b
1/1±3/2b
1/2±3/2b
1/3±±/8b

3/362±3/31a
3/322±3/33b
3/343±3/31c
3/348±3/32c
3/346±3/31d
3/342±3/32d
3/342±3/31d
3/342±3/31d
3/342±3/31e
3/343±3/31e
3/331±3/34f
3/332±3/31f
3/333±3/31g
3/331±3/31g
3/333±3/32g
3/331±3/32g
3/333±3/31g

21/8±2/8a
33/6±3/2c
28/2±2/2a
33/1±1/1c
28/2±2/4ab
33/8±2/1c
23/3±1/3b
31/2±1/2cd
23/3±1/8b
32/4±1/2d
31/3±1/3e
33/6±2/6f
31/1±1/1e
33/8±4/8f
38/2±6/2ef
33/3±1/3f
38/8±2/8ef

3/383±3/31
3/381±3/33
3/383±3/33
3/383±3/32
3/383±3/31
3/383±3/33
3/381±3/33
3/381±3/31
3/381±3/33
3/381±3/32
3/382±3/33
3/382±3/33
3/382±3/33
3/381±3/31
3/382±3/32
3/381±3/32
3/381±3/31

ZEO 2%+ PE2%

1/1±3/6b

3/333±3/31g

43/1±4/6g

3/381±3/33

ZEO 2% + PE2% + C1%

PLA + C1%
ZEO 1%
ZEO 1% + C1%
ZEO 2%
ZEO 2% + C1%
PE 1%
PE 1% + C1%
PE 2%
PE 2% + C1%
ZEO 1%+ PE 1%
ZEO 1% + PE1% + C1%
ZEO 1%+ PE2%
ZEO 1% + PE 2% + C1%
ZEO 2%+ PE1%
ZEO 2%+ PE1% + C1%

 :a-gبیانگر اختالف معنیدار میان فیلمهای بررسی شده است (.)p>3/32
2- Oxygenated monoterpenes
4- Oxygenated sesquiterpenes
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 21/8مگاپاساکا باود و

بودن فیلم) بهصور ،معنی داری با افزودن غلظتهای بیشاتر

بافترین میزان تنش کششی ،کمترین ن ورپذیری به بخاارآب

اسانس و عصاره در فیلم های مورد مطالعه افزایش پیدا کارده

و کمترین میزان رطوبت در فیلم پلی فکتیک اسید حاوی 2

است ( .)p>3/32مهمتارین دلیاو افازایش ایان شااخ

در

درصد اسانس کاکوتی کوهی 2 ،درصاد عصااره بارهماو و 1

فیلم ها مربوط به رن

زرد ،حضور عصاره برهمو است .مشابه

درصد نانوررا ،سلولز مشاهده میشاود ( ادو  .)2بار ایان

با شاخ

* ،bشاخ

ررمز) نیز با افازایش

اساس ،افزودن اسانس ،عصااره و ناانوررا ،سالولز باهصاور،

غلظت اسانس کااکوتی کاوهی ،عصااره بارهماو و ناانوررا،

معنیداری مو ب افازایش میازان تانش کششای و کااهش

سلولز افزایش پیدا کرده است .کمترین میزان شاخ

* Lنیز

میزان ن ورپذیری نسنت به بخار آب و رطوبت در فایلمهاای

در فیلم پلی فکتیک اسید حاوی  2درصاد اساانس کااکوتی

مورد مطالعه شده است ( .)p>3/32مبایسه شاخ های رن

کوهی 2 ،درصد عصاره برهماو و  1درصاد ناانوررا ،سالولز

در دو ( )3ارائه شده است .شاخ

*( bشاخ

زردرنا

*( aشاخ

رن

مشاهده میشود.

جدول  .۳خصوصیات رنگ فیلم پلی الکتیک اسید ) (PLAحاوی اسانس کاکوتی کوهی ) ،(ZEOعصاره برهموم ) (PEو نانوذرات سلولز )(C
*b

*a

*L

فیلم

18/81±1/2a
18/48±1/2a
23/44±2/1ab
23/64±3/2ab
22/21±2/1b
22/28±2/3b
23/21±3/1b
23/12±1/2b
28/34±2/2c
28/14±1/6c
23/44±3/2b
23/34±3/1b
28/63±1/3c
23/23±2/8c
23/31±2/1b
23/28±4/2b
32/13±4/1d
33/48±2/1d

-2/21±3/2a
-2/26±3/2a
-2/23±3/1a
-2/12±3/6a
-2/83±3/1a
-2/83±3/6a
-2/31±1/8b
-2/33±3/2b
-2/28±3/2b
-2/16±3/3b
-2/28±3/2b
-2/43±3/6b
-2/86±3/2b
-2/84±3/1b
-2/11±3/1b
-2/23±3/1b
-2/38±1/2b
-2/34±3/2b

33/42±1/2a
33/14±2/2a
32/38±3/2a
31/16±3/2a
32/33±3/2a
33/86±3/2a
88/23±2/1b
83/64±1/1b
83/32±1/2c
81/12±4/2c
88/32±1/3b
83/22±2/2b
82/88±3/6c
81/33±2/3c
83/23±1/3c
83/31±2/8c
83/42±3/2d
83/21±1/8d

PLA
PLA + C1%
ZEO 1%
ZEO 1% + C1%
ZEO 2%
ZEO 2% + C1%
PE 1%
PE 1% + C1%
PE 2%
PE 2% + C1%
ZEO 1%+ PE 1%
ZEO 1% + PE1% + C1%
ZEO 1%+ PE2%
ZEO 1% + PE 2% + C1%
ZEO 2%+ PE1%
ZEO 2%+ PE1% + C1%
ZEO 2%+ PE2%
ZEO 2% + PE2% + C1%

 :a-gبیانگر اختالف معنیدار میان فیلمهای بررسی شده است ()p>3/32

مباف ،متعددی در زمینه ترکینا ،اسانسها ارائه شده است.

کروماتوگرافی گازی متصو به طی سن

آنالیز زء به زء ترکینا ،از طریاق کرومااتوگرافی گاازی و

است .اسانسها میتوانند بیش از  63ترکیب منکصر باه فارد
00

رمی امکاان پاذیر
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داشته باشند .ترکینا ،اصلی میتوانناد تاا  82درصاد روغان

همکاران ) (Behravan et al., 2007گازارش کردناد پولگاون

اسانسی را تشکیو دهند .در صورتی که سایر ترکیناا ،تنهاا

( 44/2درصااد) ،ترپینئااو ( 14/2درصااد) و متیااو اسااتا،

بهصور ،نا یز و ود دارناد .برخای شاواهد نشاان مایدهاد

( 13/3درصد) بیشترین ترکینا ،شناخته شده در ایان گیااه

ترکینا ،نا یز مو ود در اسانس از طریق ا ر سینرژیستی باا

است .همچنین در مطالعهای در ترکیه نشاان داده شاده کاه

ترکینا ،اصلی در خواص ضادمیکروبی اساانسهاای گیااهی

بیشترین ترکینا ،مو اود در ایان اساانس پولگاون (31/86

نبش مهمی دارند .این خصوصایت در ماورد برخای از ماوارد

درصد) 1،8 ،سینئو ( 12/21درصد) ،لیمونن ( 13/4درصد)

شامو مریم گلی ،برخی از گونههاای آویشان و پوناه کاوهی

و منتاو ( 3/1درصاد) اسات ).(Ozturk & Ercisli, 2007

یافت شده است (Taliadourou et al., 2003; Tajkarimi et

مشابه با نتای این تکبیق ،آرا انی و همکاران (Aghajani et

) .al., 2010از بین ترکینا ،تشکیودهناده اساانس کااکوتی

) al., 2008کارواکرو ( 8/1درصد) و تیماو ( 23/6درصاد)

کاوهی 24 ،ترکیاب کاه  33/62درصاد ترکیناا ،اسااانس را

را بهعنوان بیشترین ترکیب شاناخته شاده در اساانس گیااه

شامو میگردید شناسایی شد .بر اساس نتای مطالعه حاضار،

کاکوتی کوهی ماع آوری شاده از اساتان لرساتان گازارش

ترکینا ،تشاکیودهناده اساانس متعلاق باه موناوترپنهاای

کردنااد .بااهطااورکلی ت اااو ،در ترکینااا ،شایمیایی اسااانس

هیدروکربنه ( 11/31درصد) موناوترپنهاای اکسایژنه (86/1

گیاهان مختل به فاکتورهای متعددی از رنیو روش اساانس

درصد) ،سازکوئی تارپن هاای هیدروکربناه ( 1/31درصاد) و

گیری ،شرایط نرافیایی ،آب و هوا و فصاو برداشات ،گوناه

سزکوئی ترپنهای اکسایژنه ( 3/43درصاد) باود .کاارواکرو

گیاه ،سن آن و نکوه خشک کردن گیاه بساتگی دارد (Burt,

( 62/22درصد) بیشترین میزان را داشت و ساپس ترکینااتی

).2004

همچون تیمو ( 13/21درصد) ،گاما-ترپینن ( 4/63درصاد)

به طورکلی ،خصوصیا ،مکانیکی فیلم پلیفکتیاک اساید باه

و پاراسیمن ( 4/86درصد) ررار داشاتند .بیشاترین ترکیناا،

نوع حال مورد است اده ،شرایط تهیه (میازان رطوبات pH ،و

شناسااایی شااده در هاار گااروه عنااار،انااد از :مونااوترپنهااای

غلظت پلیفکتیک اسید) و میزان و نوع پالستیسایزر بستگی

هیدروکربنه :گاما-ترپینن ( 4/63درصاد) و پاراسایمن (4/86

دارد .خصوصیا ،مکانیکی فیلم پلیفکتیک اسید باا افازایش

درصد)؛ مونوترپنهای اکسیژنه :کارواکرو ( 62/22درصاد) و

مد ،زمان نگهداری ،افزایش غلظت و همچنین کاهش دمای

تیمو ( 13/21درصاد)؛ سازکوئی تارپن هاای هیدروکربناه:

نگهداری فیلم بهنود می یاباد .بناابراین ،کنتار دریاق دماا،

کااریوفیلن ( 1/31درصااد) و ساازکوئی تاارپنهااای اکسایژنه:

رطوبت و مد ،زمان نگهداری فیلمهای تهیه شده باید ماورد

ک ااریوفیلن اکس اید ( 3/31درصااد) .تیمااو و ک اارواکرو از

تو ه ررار گیرد .میزان تانش کششای فایلم حااوی اساانس،

مهمترین ترکینا ،مونوترپنی اکسیژنه با خواص ضدباکتریایی

عصاره و نانوررا ،سلولز بستگی به میزان غلظت سه ترکیاب

و ضاادرار ی هسااتند و در اسااانس گیاهااان مختل ا ماننااد

مورد است اده دارد .باافترین میازان تانش کششای در فایلم

کاکوتی کوهی ،آویشن شایرازی ،پوناه کاوهی ،ماریمگلای و

پلیفکتیک اسید حااوی اساانس کااکوتی کاوهی  2درصاد،

تعدادی دیگر از گیاهان یافت مایشاوند (Azizkhani et al.,

عصاره برهمو  2درصد و نانوررا ،سالولز  1درصاد مشااهده

) .2013برخی از مکببان ترکینا ،شیمیایی اسانس کااکوتی

شده است .نتای این مطالعه با نتای مطالعا ،گازارش شاده

کوهی را در مناطق مختل ایران بررسی کردهاناد .بهاروان و

ا ااااق و همکااااران ) ،(Ojagh et al., 2010مااارادی و
0۳
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همکاااران ) (Moradi et al., 2012و اویاادی و همکاااران

پلیفکتیک اسید نسنت به سایر فیلمهای بستهبنادی مانناد

) (Javidi et al., 2016همخوانی دارد .افازایش میازان تانش

کیتوزان و ژفتین به دلیو داشتن خاصیت آبگریزی نسانت

کششی در فیلمهای حاوی اسانس ،عصاره و ناانوررا ،سالولز

به بخار آب ن ورپذیری کمتری دارد .این ویژگی کاربرد فایلم

به دلیو پیوندهای عرضی است کاه باین فایلم پلایفکتیاک

پلیفکتیک اسید را بهعنوان فایلم ارزشامند در بساتهبنادی

اسید و ترکینا ،فنولی اسانس و عصاره و همچنین ناانوررا،

مواد غذایی دو ندان میسازد .نتای این مطالعه نشاان داده

سلولز ایجاد میشاود .در اساانس کااکوتی کاوهی ،تیماو و

است که میزان ن ورپاذیری نسانت باه بخاار آب فایلمهاای

کااارواکرو و در عصاااره باارهمااو  ،ترکینااا ،مختل اای نظیاار

خااال

پلاایفنااو  ،آلدئیااد فنولیااک ،مونااوترپنهااا ،آمینواساایدها،

میلیلیتر /کیلوپاسکا ساعت متر مربع است .نتای مطالعاا،

استروئیدها و ترکینا ،غیرآلی دیگر یافت می شود .باه دلیاو

مختل نیز نشان داده است هر ه میزان ترکینا ،آبگریز از

وزن مولکولی بافی این ترکینا ،و اتصااف ،ایجااد شاده در

مله اسیدهای رب ،اسانس و عصارههای طنیعای در فایلم

فیلم ،میزان نر شدن کاهش و میزان مباومت آنهاا در برابار

افاازایش یابااد عااالوه باار بهنااود خصوصاایا ،ضاادمیکروبی و

تانش کششای افازایش پیادا مایکناد (Ghasemlou et al.,

آنتیاکسیدانی ،میزان ن ورپذیری نسنت به بخاار آب کااهش

) .2011از طرف دیگر ،به دلیو ماهیت آبگریز بودن اساانس

مییابد که با نتای این پژوهش همخوانی دارد .برابر نتای باه

و عصاره ،میزان رطوبت در این دساته از فایلمهاا نسانت باه

دست آمده از این مطالعه ،کمترین ن ورپذیری در برابر بخاار

گروه فیلم پلیفکتیک اسید بهصور ،معنی داری کاهش پیدا

آب در فیلمهای حاوی  2درصد اسانس آویشان شایرازی باه

کرده است که این مسئله به افزایش مباومات فایلم در برابار

میزان  3/33گر میلیمتار بار کیلاو پاساکا بار سااعت بار

تنش کششی و پارگی میافزاید ).(Javidi et al., 2016

مترمربااع مشاااهده شااده اساات ;(Javidi et al., 2016

نتااااای مطالعااااا ،رضااااایی گلسااااتانی و همکاااااران

) .Tajkarimi et al., 2010; Burt, 2004ایاان شاااخ

) (Rezaeigolestani et al., 2017نشاان مایدهاد افازودن

به صور ،معنی داری تکت تا یر سااختار شایمیایی ،ریخات

اسانس به فیلم پلی فکتیاک اساید میازان تانش کششای را

شناسی فیلم ،شرایط تهیه و نوع و غلظت مواد افزودنای رارار

کاهش میدهد که با نتای مطالعه حاضر مت ااو ،اسات کاه

دارد .ترکینا ،فنولی با ررار گارفتن در شانکه پلایفکتیاک

دلیو آن شاید مت او ،بودن نوع اسانس مورد اسات اده در دو

اساید ایجاااد یااک سااری پیوناد هیاادروژنی و کووافنساای بااا

مطالعه باشد .در صور ،است اده از فیلمهای ضادمیکروبی در

گروه های فعا پلیفکتیک اسید مایکنناد .ایان پیونادهای

بستهبندی مواد غذایی با رطوبت متوسط و باف ،ارزیابی میزان

هیاادروژنی و کووافنساای بااین شاانکه پلایفکتیااک اسااید و

ن ورپذیری در برابر بخار آب ضروری است .میزان انتبا بخار

ترکینا ،فنولی مو ب کاهش توانایی گاروههاای هیادروژنی

و در

برای تشکیو پیوند هیدروژنی با آب و در نهایت کاهش تمایو

تکت ت یر دو فااکتور

فیلم نسنت به آب میشود .نین تداخوهایی بین ترکیناا،

ررار دارد :خصوصیت ن ورپاذیری نسانت باه بخاار آب ماورد

فنولی و شانکه فایلم ،بار خصوصایا ،فیزیکای و مکاانیکی،

است اده در تهیه فیلم (به ویژه نوع پلیمر) و اخاتالف غلظات

انکال پذیری و رهایش ترکینا ،فعا نیاز ت یرگاذار اسات

بخااار آب در دو ساامت فاایلم در حااین آزمااایش .فاایلم

) .(Sivarooban et al., 2008پارامترهاای رنگای فایلمهاای

آب حجمی از بخاار آب اسات کاه از ساطکی مشاخ
زمانی خاص عنور میکند .این شاخ

02

پلاای فکتیااک اسااید خااال

براباار بااا  3/362گاار
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مورد است اده در بستهبندی مواد غذایی به دلیاو ت یراتشاان

در رن

در پااذیرش مصاارفکننااده اهمیاات بااافیی دارد .مبایسااه

) .2004نتای مطالعاا ،مارادی و همکااران (Moradi et al.,

*b

) 2012نیز نشان میدهد افزودن عصاره هسته انگور باه فایلم

بودن فیلم) بهصور ،معنی داری با افازودن

کیتوزان در غلظتهای  1و  2درصد به همراه اسانس آویشان

غلظتهای بیشتر اسانس و عصاره در فیلمهای مورد مطالعاه

شاایرازی  1درصااد مو ااب تنییاار معن ایدار در رن ا

فاایلم

افزایش پیدا کرده است ( .)p>3/32مهمتارین دلیاو افازایش

میشود .بر اساس نتاای ایان مطالعاه و پاژوهشهاای ساایر

در فایلمهاا مرباوط اسات باه رنا

زرد عصااره

مکببان ،به هنگا مطالعه در زمینه فایلمهاای بساتهبنادی،

*( aشاخ

ررمز)

ارزیابی حسی آنها به منظور تعیین مبنولیت ظاهری فایلمهاا

شاخ های رن
زردرن

(شاخ

این شاخ

در دو ( )3ارائه شده است .شااخ

برهمو  .مشابه با شاخ

* ،bشاخ

رن

نیز با افزایش غلظت اسانس کاکوتی کوهی ،عصاره بره ماو و

فیلم بستهبندی مواد غذایی میشود (García et al.,

ضروری است.

نانوررا ،سلولز افازایش پیادا کارده اسات .کمتارین میازان
شاخ

* Lنیز در فیلم پلیفکتیاک اساید حااوی  2درصاد

نتیجهگیری

اسانس کاکوتی کوهی 2 ،درصد عصااره بارهماو و  1درصاد

نتای این مطالعه نشان میدهد با است اده از اسانس کااکوتی،

نانوررا ،سلولز مشاهده میشود .نتاای ایان مطالعاه نشاان

دیاد باه

میدهد تنییار رنا

نانوررا ،سلولز و عصاره اتانولی میتوان فیلم فعا

فایلم متا ر از ناوع و میازان اساانس و

حوزه بستهبندی مواد غذایی معرفی کرد که نسنت باه فایلم

عصاره مورد است اده ،حتی در غلظتهای پایین ،است کاه باا

پلیفکتیک اسید خال

دارای خاواص فیزیکای و مکاانیکی

نتااای تکبیبااا ،لیااو و همکاااران و رضااایی گلسااتانی و

بهتری است .از نظر ارتصادی ،این نوع بستهبندی میتواند در

همکاران)(Liu et al., 2016; Rezaeigolestani et al., 2017

ارتناط با مواد غذایی بسیار فساد پذیر و گاران ریمات ،مانناد

که به ترتیب بیان کارده بودناد اضاافه نماودن اساانس پوناه

گوشت رخ کرده ،است اده شاود و باا افازایش ماد ،زماان

کوهی و اسانس آویشن شیرازی به فایلمهاای پلای فکتیاک

نگهداری اینگونه مواد ،تولید تجاری ایان فایلمهاای زیسات

اسید مو ب کاهش ش افیت فیلمها میشود ،همخوانی دارد.

تخریبپذیر مورد تو ه ررار گیرد .از این رو بررسای تا یرا،

نتای مطالعا ،سایر مکبباان نیاز نشاان داده اسات افازایش

آن بار ماد ،زماان نگهاداری ماواد غاذایی مختلا توصاایه

غلظت اسانس فل و ،دار ین و میخک مو ب ت یر معنایدار

میشود.
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In the recent years, numerous studies have been focused on the production and application of biodegradable
polymers due to increasing concerns about environmental pollution of plastic packaging materials, and also
increasing consumer’s interest for improvement of quality and appearance of food products. The aims of the
present study were to evaluate the physicomechanical properties of polylactic acid film (PLA) incorporated
with propolis ethanolic extract collected from Kermanshah province (PE; 1 and 2%), cellulose nanoparticle
(1%) and Ziziphora clinopodioides essential oil. The chemical compositions of the Ziziphora clinopodioides
essential oil were identified by gas chromatography coupled with mass spectrometer detector (GC-MS). The
physicomechanical properties of designated films were evaluated using ASTM method. Carvacrol (65.22%),
thymol (19.51%), ɣ -terpinene (4.63%) and p-cymene (4.86%) were the most representative components of the
essential oil. Based on the results of the present study, incorporation of PE, ZEO and cellulose nanoparticle
improved the water vapour permeability coefficient (WVPC) and tensile stress of investigated films. The lower
lightness (L*) and higher redness (a*) and consequently a darker color was found in the film incorporated with
PPE. The PLA film incorporated with ZEO, PPE and cellulose nanoparticle have shown good physical and
mechanical properties which can be used in food products.
Keywords: Biodegradable polymers, Edible film, Essential oil, Packaging
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