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بررسی خواص فيلمهای بستهبندی نانوکامپوزيتی فعال ضدميکروبی حاوی نانوذرات خاک رس اصالحشدة آلی
3

سيدههما فصيحنيا  ،1سيدهادی پيغمبردوست* ،2سيدجمالالدين پيغمبردوست
 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبريز
 .2استاد ،گروه علوم و صنايع غذايي ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبريز
 .3استاديار علوم و تکنولوژی پليمر ،دانشکدۀ مهندسي شيمي و نفت ،دانشگاه تبريز
(تاريخ دريافت-1393/7/23 :تاريخ تصويب)1393/11/19 :

چکيده
در اين تحقيق ،نانوکامپوزيتهای پليمری با افزودن نانوذرات خاک رس اصالحشدۀ آلي بهصورت فيلم بستهبندی تهيه
شدند .خواص فيزيکي ،مورفولوژی سطحي ،و خواص مکانيکي فيلمهای توليدشده بهترتيب با آزمونهای پراش اشعۀ
ايکس ،ميکروسکوپ الکتروني روبشي ،مقاومت کششي ( ،)TSو ازدياد طول تا نقطۀ شکست ( )Eبررسي شدند .برای
بررسي فعاليت ضدميکروبي فيلم ها از روش شمارش کلني استفاده شد .نتايج آزمون ميکروسکوپي الکتروني نحوۀ پخش
نانوذرات خاک رس در بستر پليمری را به صورت مناسب و يکنواخت نشان داد و تجمع نانوذرات خاک رس در مناطق
گوناگون سطح شکست مشاهده نشد .نتايج آزمون مکانيکي فيلمها نشان داد که افزودن نانوذرات باعث بهبود جزئي در
خواص مکانيکي فيلمها گرديد اما اثر بهبوددهندگي معنيداری در استحکام و ازدياد طول تا نقطۀ شکست مشاهده نشد.
آزمون ميکروبي نشان داد که دو نوع خاک رس  15A Cloisiteو  20Aدر غلظت 6درصد فعاليت ضدميکروبي در مقابل
استافيلوکوکوس اورئوس داشتند .در زمينۀ باکتری اشريشيا کلي همۀ انواع با مقادير متفاوت از خاک رس خاصيت
ضدميکروبي داشتند .خاک رس نوع  Cloisite 30Bدر برابر استافيلوکوکوس اورئوس بيتأثير بود ،ولي همۀ مقادير آن
بيش از دو نوع ديگر در برابر اشريشيا کلي فعاليت ضدميکروبي داشت.
کليدواژگان :بستهبندی فعال ،پلياتيلن ،رس ،خواص ضدميکروبي.

بستهبندی واسطهای بين محصول توليدشده و مشتری است که
با کمک حفظ کيفيت اصلي محصوالت بستهبندیشده اطالعات
و خصوصيات آن را برای مشتری فراهم مي کند .مهم ترين
عملکرد بسته بندی ،به تأخيرانداختن نابودی ارزش
محصوالت غذايي ،افزايش ماندگاری ،و حفظ کيفيت و
سالمتي غذ اهای بسته بندی شده است .برای افزايش
تـأثيرگذاری اين عملکرد بسته بندی ،برخي عوامل فعال را
با سيستم بسته بندی ترکيب مي کنند .عالوه بر کاربرد های
1
اساسي و بسيار بسته بندی فعال ،بسته بندی ضد ميکروبي
رابط ۀ نزديک تری با بهبود سالمتي غذا دارد که دورۀ کمون
ي ا تأخير 2رشد ميکروبي را افزايش مي دهد و باعث کاهش
سرعت رشد و شمارش نهايي مي شود ( Juneja, & Tewari
 .) 2007مواد پليمری حاصل از مشتقات نفتي مانند

پلياتيلن ،3پليپروپيلن ،4و پلياستايرن 5مواد پالستيکي قالب
امروزی برای بستهبندی هستند که دليل استفاده از آنها
استحکام باال ،وزن سبک ،هزينۀ کم ،فرايندپذيری آسان ،و
خواص محافظتي خوبشان در برابر آب است .در ميان
پالستيکهای پلياولفيني ،پلياتيلن يکي از پرکاربردترين نوع
است که دليل آن فرايندپذيری عالي ،خنثيبودن ازنظر
شيميايي ،ايمني برای استفاده در موارد در تماس با مواد غذايي،
ويژگي دوخت خوب با حرارت ،و هزينۀ کم توليد است (Arora
& .)Rhim, 2012Hong &; Padua, 2010معمولترين مادۀ
معدني بهکاررفته در ترکيب نانوکامپوزيتهای استفادهشده در
مواد بستهبندی ،خاک رس نوع مونتموريلونيت 6است که بهعلت
سازگاری با محيط ،دسترسي آسان ،و قيمت پايين ،استفادۀ
گستردهای دارد .صفحات اليهای رس روی يکديگر انباشته
ميشوند و ازطريق نيروهای واندروالسي فواصل  1نانومتر در کنار

1. Antimicrobial Packaging
2. Lag Phase

3. Polyethylene, PE
4. Polypropylene, PP
5. Polyestayrene, PS
)6. Montmorillonite (MMT
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يکديگر باقي ميمانند .اين فضاها اغلب با کاتيونها و بهطور
معمول کاتيونهای قليايي و قليايي خاکي مانند  Na+و  K+و ...
اشغال ميشوند و با ترکيب آلکيل آلومينيوم اصالح و به نام
خاک رس اصالحشدۀ آلي 1مطرح ميشوند .جاگيری اليههای
خاک رس در بين زنجيرهای پليمری و برقراری برهمکنشهای
قوی ،باعث تقويت شبکۀ پليمری و بهبود خواص مکانيکي،
بازدارندگي در برابر گازها ،کاهش نفوذپذيری به بخار آب،
افزايش مقاومت حرارتي ،ايجاد خواص ضدميکروبي ،و افزايش
کارايي فيلم در استفاده بهعنوان بستهبندی فعال در مواد غذايي
ميشود .ترکيبکردن مقدار جزئي خاک رس اصالحشدۀ آلي به
پلياتيلن تا حد زيادی خواص مکانيکي و حفاظتي آن را افزايش
ميدهد ( Azeredo, 2009 ;Nguyen & Baird, 2006؛ Dadfar
.)et al., 2011

مواد و روشها
مواد استفادهشده در تهيۀ فيلم

برای تهيۀ ماتريس پليمری ،از پليمر پلياتيلن با دانسيتۀ پايين
گريد  LH0075محصول توليدی شرکت پتروشيمي بندر امام
استفاده شده است .خاک رس اصالحشدۀ آلي استفادهشده در
اين تحقيق از نوع  Cloisiteشامل Cloisite ،Cloisite 15A
 ،20Aو  Cloisite 30Bاز شرکت  Southern Clayآمريکا
خريداری شد .برای افزايش سازگاری خاک رس با ماتريس
پلياتيلن ،سازگاردهندۀ پلياتيلن پيوندشده با مالئيک انيدريد به
نسبت  1:1خاک رس از شرکت کيميا جاويد سپاهان تهيه شد.

روش تهيۀ نانوکامپوزيتها و فيلمها

برای مخلوطکردن مواد اوليه و انجام فرايند اکستروژن و تهيۀ
نانوکامپوزيت مورد نظر ،از اکسترودر تجاری PLATEK SM
ساخت کشور کره استفاده شد .درجۀ حرارت مناطق گوناگون
اکسترودر از قسمت تغذيه تا خروجي بهترتيب ،145 ،125
 ،195 ،195 ،185 ،170 ،155و 200درجۀ سانتيگراد تنظيم
شد .فشار اکسترودر  12/5بار و دمای ذوب  200درجۀ
سانتيگراد بود .پس از اطمينان از تميزشدن مسير و ايجاد
شرايط مذکور ،پلياتيلن و نانوذرات خاک رس اصالحشدۀ آلي با
درصدهای معين وزنشده بهخوبي با هم مخلوط و ازطريق قيف
تغذيه وارد محفظۀ اکسترودر شدند .مواد طي عبور از اکسترودر
ذوب و با اعمال انواع نيروهای برشي و فشار بهطور کامل با هم
مخلوط شدند .مذاب حاصل بهصورت رشته از قالب انتهايي
اکسترودر خارج شد و با عبور از حوضچۀ آب سرد ،خنک شد و
وارد دستگاه گرانولساز گرديد .برای توليد فيلم نيز از اکسترودر
دوپيچه همانند اکسترودر بخش کامپاند با نام  Castinyساخت
کشور ايتاليا استفاده شد .در اين مرحله گرانولهای تهيهشده از
قسمت تغذيه وارد دستگاه شدند و بعد از حرارتدهي و اختالط،
بهصورت فيلمي نازک روی غلطک خنککننده پخش شدند و
همزمان با خنکشدن بهوسيلۀ چند غلتک سرد متوالي 4کشيده
و در انتهای دستگاه به دور لولهای چرخانده شد .دمای نواحي
گوناگون اين اکسترودر نيز بهترتيب ،223 ،223 ،239 ،239
 185 ،215 ،218درجۀ سانتيگراد بود .جدول  1ترکيب دقيق
نمونههای نانوکامپوزيتي تهيهشده را نشان ميدهد.

مواد استفادهشده در آناليزهای ميکروبی

جدول  .1ترکيب نمونههای تهيهشده

برای انجام آناليزهای ميکروبي از باکتری اشريشيا کلي
 25922بهعنوان نمايندۀ ميکروارگانيسمهای گرم منفي و از
باکتری استافيلوکوکوس اورئوس  ATCC 29523بهعنوان
نمايندۀ ميکروارگانيسمهای گرم مثبت استفاده شده است که از
بخش ميکروبشناسي دانشکدۀ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
تبريز تهيه شدند .برای کشت اين دو ميکروارگانيسم ،محيطهای
کشت اختصاصي وايولت رِد بايل دکستروز آگار 2برای کشت
اشريشيا کلي و از محيط مانيتول سالت آگار 3برای کشت
استافيلوکوکوس اورئوس استفاده شدند .محيط کشت مانيتول
سالت آگار از شرکت ميرمديا ايران و محيط کشت وايولت رد
بايل آگار از شرکت شارلو ايتاليا تهيه شدهاند.
ATCC

1. Organo Clay, OC
)2. Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBDA
)3. Mannitol Salt Agar (MSA
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4. Chill-Rolls
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تعيين مشخصات فيلمهای تهيهشده
آناليز پراش اشعۀ ايکس

آناليز پراش اشعۀ ايکس ( )XRDنمونههای نانوکامپوزيتي
تهيهشده دارای خاک رس با طيفسنج اشعۀ ايکس با منبع
تشعشع  Cu-kαبا طول موج  λ=1/54 Åو ولتاژ کاری 40
کيلوولت و جريان  30ميليآمپر انجام شد (مرکز زمينشناسي
شمالغرب کشور) .الگوهای پراش ايکس نمونههای آزمايششده
در محدودۀ  2θبين  1/5°تا  10°با اندازۀ گام  0/02 ˚/secو در
دمای  25درجۀ سانتيگراد به دست آمدند ( Hotta & Paul,
.)2004
ميکروسکوپ الکترونی روبشی
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مقاومت کششي ( )TSو ازدياد طول تا نقطۀ شکست ( )Eبررسي
شد .استحکام کششي فيلم و درصد ازدياد طول در نقطۀ
شکست در دمای اتاق انجام شد و با توجه به روش اصالحشدۀ
استاندارد  ASTM D882با دستگاه آزمون عمومي اينسترون
( Tiniusolsen( )Instronمدل  ،H10KS 0721انگلستان،
معاونت غذا و داروی اروميه) با ميزان بارگذاری  250نيوتن انجام
شد .فاصلۀ دو فک  5سانتيمتر و سرعت حرکت دو فک مقابل
 500ميليمتر بر دقيقه تنظيم شد .عرض نمونهها  15ميليمتر
و طول آنها کمي بيش از  5سانتيمتر بود .اندازهگيری  TSو E
برای هر نمونه فيلم دو بار تکرار شد و نتايج بهصورت ميانگين
نشان داده شد (.)Peacock, 2000; Arunvisut et al, 2007
آناليز آماری دادهها

آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( )SEMبرای مشاهدۀ سطح
شکست نانوکامپوزيتها انجام شد .برای دستيابي به سطح
شکست مطلوب ،نمونهها در نيتروژن مايع قرار گرفتند .بعد از
تردشدن کامل آنها ،دچار شکست شدند و سطح مقطع شکست
آنها ابتدا با دستگاه پوششدهي با اليۀ نازکي از طال روکشدار
شد و سپس توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي ( MIRA3
 FEG-SEMساخت شرکت  Tescanجمهوری چک ،آزمايشگاه
مرکزی دانشگاه تبريز) در  3کيلوولت در اتمسفر خنثي با kx
 35/0بزرگنمايي بررسي شد (.)Zhong et al, 2007

برای آناليز آماری تيمارها از نرمافزار  Minitab 15و تحليل و
ارزيابي  One Way ANOVAدر سطح احتمال  5درصد
( )p<0/05و آزمون توکي برای تأييد وجود اختالف معنيدار بين
ميانگينها استفاده شده است .آزمايشها در دو تکرار انجام شد و
نتايج بهصورت ميانگين دو تکرار بيان شده است .در زمينۀ
بررسي آماری خواص مکانيکي نيز در نرمافزار  Minitab 15از
آزمون  T-Testبرای مقايسۀ نمونههای توليدشده استفاده شده
است.

آزمونهای ميکروبی

نتايج و بحث

برای انجام آناليزهای ميکروبي ،فيلمهای توليدشده بهصورت
دايرههايي با قطر  5سانتيمتر با ضخامت يکسان بريده شد و
ديسکهای تهيهشده در داخل دو فالکون  15سيسي استريل
مجزا قرار گرفت .هر ميکروارگانيسم بهصورت مجزا در محيط
کشت نوترينت براث بهمدت  24ساعت در دمای  37درجۀ
سانتيگراد تا رسيدن به مقادير اوليۀ مناسب ( 7/3×109برای
اشريشيا کلي و  8×108برای استافيلوکوکوس اورئوس)
گرمخانهگذاری شد و پس از اين مدت از هر کدام  10سيسي
به داخل فالکونهای حاوی ديسکها اضافه گرديد .فالکونهای
حاوی فيلم و ميکروارگانيسمها بهمدت  24ساعت در دمای 37
درجۀ سانتيگراد گرمخانهگذاری شد و بعد از تهيۀ رقت مورد
نظر ( 105و  )106و کشت روی محيط مخصوص هر باکتری و
گرمخانهگذاری بهمدت  24ساعت در همان دما ،شمارش تعداد
کلنيهای تشکيلشده در واحد ميليليتر ( )cfu/mlانجام گرفت
( & .)Rhim, 2012Hong

آناليز پراش اشعۀ ايکس

الگوهای پراش اشعۀ ايکس نمونههای توليدشده در شکل 1
نشان داده شده است .در الگوهای پراش اشعۀ ايکس هر نانوذره
پيکهايي مشاهده ميشود که مربوط به فواصل بين اليههای
خاک رس ) (d001است که اين فواصل با رابطۀ براگ 1محاسبه
ميشود .مقادير فواصل بين اليههای سه نوع خاک رس
خريداریشده با مقدار ادعاشده توسط شرکت سازنده بسيار
مشابه بود که اعداد آنها در جدول  2آمده است.
با بررسي الگوهای پراش اشعۀ ايکس نمونههای نانوکامپوزيتي
حاوی  6درصد وزني هر سه نانوذره ،بعد از اختالط نانوذرات و
بستر پلياتيلني بهصورت پيک پهن مشاهده شد .وجود پيک
پهن در الگوهای پراش اشعۀ ايکس نشاندهندۀ حالت ورقهای
کامل نيست ،اگرچه در اکثر دستههای موازی نانوذرات رس
بهدليل تنشهای برشي زياد در اکسترودر و نفوذ پلياتيلن به
داخل اليههای سيليکاتي خاک رس صفحات دورتر

آناليز خواص مکانيکی

بهمنظور بررسي خواص مکانيکي فيلمهای نانوکامپوزيتي،

1. Bragg’s Equation
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به اثبات ميرساند .اگرچه انتظار ميرفت ساختار نانوکامپوزيتي
ايجادشده از نوع ورقهای کامل باشد ،ولي بهدليل عدم سازگاری
کامل بستر پلياتيلني و نانوذرات خاک رس اصالحشدۀ آلي و
وجود پيکهای پهن با زوايای 2θی بيشتر ،ميتوان نتيجه گرفت
که ساختار ايجادشده از نوع اليهایـورقهای است ،به اين معني
که در 70-60درصد دستههای خاک رس بهدليل قرارگيری
پلياتيلن در بين اليهها ،فواصل صفحات افزايش يافته که باعث
پهنشدن پيک شده است ،ولي فاصلۀ صفحات در 40-30درصد
دستههای باقيمانده بهدليل تنشهای برشي باال کمتر و باعث
مشاهدۀ پيک و حرکت آن به سمت زوايای باالتر شده است که
اين مشاهدات در راستای يافتههای )،Hotta & Paul (2004
 )2009( Rhimو  )2012( Rhim & Hongقرار داشت.
ميکروسکوپ الکترونی روبشی

شکل  .1الگوهای پراش اشعۀ ايکس نانوکامپوزيتهای LDPE-OMMT

جدول  .2مقايسۀ مقدار  d001نانوذرات در الگوهای پراش اشعۀ ايکس

نوع
Cloisite
15 A
20 A
30 B

 d001حاصل از آناليز
)nm( XRD

 d001ادعای شرکت
سازنده ()nm

3/27
2/40
1/84

3/15
2/42
1/85

شدهاند .اما اين بازشدگي اليههای نانوذرات رس به حدی نبوده
است که حالت موازی صفحات را بهطور کامل برهم زند و عدم
مشاهده پيک ايجاد شود .عالوه بر اين ،بعضي از اليههای خاک
رس در عمل اختالط مذاب از هم باز نشدهاند و تحت تأثير
تنشهای برشي واردشده فواصل آنها کمتر نيز شده است که
جابهجايي پيک پهن به سمت زوايای 2θی بيشتر ،اين موضوع را

تصاوير بهدستآمده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي با مقياس 1
ميکرومتر برای نمونههای توليدشده مربوط به نانوکامپوزيتهای
تهيهشده با مقدار  4درصد وزني از هر نوع نانوذره خاک رس
اصالحشدۀ آلي است که در شکل  2مشاهده ميشود .با مقايسۀ
تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي تهيهشده از سطح شکست
نانوکامپوزيتها و تصوير پلياتيلن خالص دارای سطح صاف و
يکنواخت ،مشاهده ميشود که در نانوکامپوزيت تهيهشده با
خاک رس  Cloisite 15Aبهدليل سازگاری کم آن با ماتريس
پليمری ،ساختاری درشت با تجمع ذرات ديده ميشود که باعث
زبری فيلم توليدشده ميشود .در تصوير مربوط به نانوکامپوزيت
تهيهشده با خاک رس  ،Cloisite 20Aسطحي صاف و پخش
يکنواخت ذرات ديده ميشود که بهدليل سازگاری بيشتر اين
نوع نانوذره با ماتريس پلياتيلن دانسيتۀ پايين است که فيلم
توليدی از اين نوع نانوذره نيز سطحي صاف و شفاف و ظاهری
مطلوب دارد که اين نتايج با يافتههای)2012(Hong & Rhim
مشابه است .همچنين در تصوير حاصل از نانوکامپوزيت
توليدشده با خاک رس  ،Cloisite 30Bذرات کلوخهای ريزتری
مشاهده ميشود که بهدليل سازگاری کمتر آن در مقايسه با
خاک رس نوع  20Aاست که  (2010) Marini et al.نيز نتيجۀ
مشابهي مشاهده کردهاند.
برای اطمينان از نحوۀ پخش مناسب نانوذرات خاک رس
در ماتريس پليمری ،نقشۀ اشعۀ ايکس از نمونهها نيز تهيه شد.
شکل  3نشاندهندۀ نقشۀ اشعۀ ايکس نانوذرات خاک رس در
نانوکامپوزيتها است ،همانطور که مشاهده ميشود تقريباً نحوۀ
پخش نانوذرات خاک مناسب است و تجمع و آگلومريزاسيون در
مناطق گوناگون سطح شکست ظاهراً مشاهده نميشود.
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شکل  .2تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی ،الف)  ،LDPEب)  ،LDPE-Cloisite 15Aج)  ،LDPE-Cloisite 20Aو د) LDPE-Cloisite 30B

شکل  .3نقشۀ اشعۀ ايکس همراه با تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی نانوکامپوزيتهای حاوی  4درصد وزنی خاک رس نوع الف)  ،Cloisite 20Aو ب)
.Cloisite 30B
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در مورد خاک رس نوع  Cloisite 20Aدر برابر

نتايج خواص مکانيکی

استحکام کششي ( )TSو ازدياد طول در نقطۀ شکست ( )Eدر

استافيلوکوکوس اورئوس بين نمونههای حاوی  2و  4درصد

جهت متقاطع ( )TD1هر يک از فيلمهای حاوی  6درصد از

وزني از اين نانوذره با پلياتيلن خالص تفاوت معنيداری وجود

نانوذرات خاک رس اصالحشدۀ آلي بررسي شد .بررسي نتايج

نداشت و هيچ گونه خاصيت ضدميکروبي مشاهده نشد ،ولي

مکانيکي فيلمهای نانوکامپوزيتي نشان ميدهد که با اضافهکردن

مقدار 6درصد وزني خاصيت ضدميکروبي شايان توجهي ايجاد

نانوذرات اثر زيادی در استحکام و ازدياد طول تا نقطۀ شکست
مشاهده نميشود ،اگرچه افزودن اين ترکيبات باعث بهبود جزئي
در مقادير مقاومت کششي گرديد .مقادير مربوط به ازدياد تا
نقطۀ شکست نيز در مقايسه با نمونۀ شاهد افزايش نشان داد
ولي اين افزايش مقدار گرچه از نظر عددی شايان توجه است،
ولي ازنظر آماری تفاوت معنيدار نشان نداد ( ،p>0/05جدول
 .)3تأثيرات جزئي افزودن نانوذرات در فرموالسيون روی خواص
مکانيکي فيلمهای پلياتيلني ميتواند بهعلت سازگاری کم و
عدم برقراری پيوندهای شيميايي قوی بين نانوذرات و ماتريس
پليمری باشد .بر همين اساس ،طبق نتايج ميکروسکوپ
الکتروني روبشي ،بهدليل سازگاری بيشتر خاک رس اصالحشدۀ

کرده بود ( .)R2=89/67، p<0/05در زمينۀ باکتری اشريشيا کلي
نيز مشخص شد که بين تمام مقادير اين نانوذره با نمونۀ شاهد
با ضريب تعيين 99/18درصد و  p<0/05خاصيت ضدميکروبي
اعمال ميکند ،ولي بين مقادير گوناگون آن ازنظر برتری تأثير
ضدميکروبي تفاوتي مشاهده نشده است .نتايج بهدستآمده در
اين تحقيق در مورد اين نانوذره مخالف نتايج کارهای تحقيقاتي
مشابه انجام شدۀ محققاني همچون

)(2009) ،Rhim (2009

 Sothornvit et al.و ) Hong & Rhim (2012است که در اين
بررسيها هيچ گونه خاصيت ضدميکروبي در نانوذره خاک رس
اصالحشدۀ آلي نوع  Cloisite 20Aمشاهده نشده است .دربارۀ

آلي نوع  20Aبا ماتريس  ،LDPEبهبود خواص مکانيکي در فيلم

فعاليت ضدميکروبي نانوذرات نوع  30Bنيز در برابر

حاوی اين نانورس بيشتر از دو نوع ديگر بوده است.

استافيلوکوکوس اورئوس مشاهده شد که همۀ مقادير خاصيت
ضدميکروبي ندارند ( ،)p>0/05ولي فعاليت ضدميکروبي اين

نتايج آزمون ميکروبی

طبق مطالعات انجامشده با نرمافزار  ،Minitabمشخص شد
که تفاوت معنيداری بين فعاليت ضدميکروبي پلياتيلن خالص
با نانوکامپوزيتهای توليدشده از نانوذرات خاک رس نوع
 Cloisite 15Aدر مقادير  2و  4درصد وزني در برابر باکتری
استافيلوکوکوس اورئوس وجود نداشت ( ،)p>0/05ولي دربارۀ 6
درصد وزني از اين نوع خاک رس اين تفاوت با ضريب تعيين
 97/04درصد معنيدار بوده است ( .)p<0/05در زمينۀ باکتری
اشريشيا کلي هر سه مقدار نانوذره با پلياتيلن خالص خاصيت
ضدميکروبي از خود نشان دادند ،ولي بين دو مقدار  4و  6درصد
وزني معني دار نبود و اين دو مقدار در مقايسه با مقدار  2درصد
وزني خاصيت ضدميکروبي بيشتری اعمال کردهاند (p<0/05
 .)R2=99/77،مقادير مربوط به فعاليت باکتریها در فيلم
پلياتيلن خالص نيز برای استافيلوکوکوس اورئوس ± 0/0367
 8/88و برای اشريشيا کلي )Log cfu/ml( 9/86 ± 0/0173
است .نتايج ميکروبي بهدستآمده در جداول  4و  5بهترتيب
برای باکتریهای استافيلوکوکوس اورئوس و اشريشيا کلي آمده
است.
1. Transverse Direction

نانوذره در برابر اشريشيا کلي بسيار شديد با ضريب تعيين باال
( 99/84درصد) بين تمام مقادير و پلياتيلن شاهد بوده است،
ولي در بين مقادير متفاوت آن ازنظر بازدارندگي تفاوت چنداني
به چشم نخورده است ( .)p>0/05اثر ضدميکروبي اين نانوذره در
تحقيقات گوناگون نيز به اثبات رسيده است (

Rhim & Hong,

.)2012; Sothornvit et al., 2009; Nigmatullin et al., 2008
احتماالً تفاوت نانوذرات در اعمال چنين خواصي بهدليل
نوع اصالحکنندۀ آلي ،مقدار آن و نوع زنجير طويل مربوط به هر
نانوذره و همچنين نوع ميکروارگانيسم آزمايششده است.
مشاهده ميشود که اثر ضدميکروبي نانوذرات بر ميکروارگانيسم
گرم منفي آزمايششده بيشتر از نوع گرم مثبت است که اين امر
بهدليل ضخيمبودن ديوارۀ پپتيدوگليکان اين ميکروارگانيسمها و
اثر محافظتي آن در بقای سلول است .از بين همۀ نمونهها ،نمونۀ
حاوی 6درصد وزني خاک رس نوع  20Aبهترين نمونه برای
استافيلوکوکوس اورئوس و نمونۀ حاوی 6درصد وزني خاک رس
نوع  30Bبهترين نمونه برای اشريشيا کلي بوده است .در شکل 4
تصاوير ازبينرفتن يا تشکيل کلونيهای هر کدام از باکتریها با
نانوکامپوزيتهای حاوی خواص ضدميکروبي نشان داده شده
است.
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جدول  .3نتايج آزمونهای مکانيکی برای نانوکامپوزيتهای حاوی  6درصد نانورس اصالحشدة آلی

آزمون مکانيکي
نوع فيلم (نانوذره)

مقاومت کششي ()MPa()TS

ازدياد طول تا نقطۀ شکست
(()Eدرصد)

8/53
9/39
7/97
6/47

Cloisite 15A
Cloisite 20A
Cloisite 30B

پلياتيلن خالص (شاهد)

340/1
378
292/9
90/9

* نتايج بهصورت ميانگين دو تکرار گزارش شده است.
جدول  .4نتايج ترکيب تيمارهای تهيهشده برای بررسی مقايسۀ فعاليت ضدميکروبی نانوذرات در برابر استافيلوکوکوس اورئوس

مقدار نانوذره
نوع فيلم (نانوذره)

درصد وزني
()Log cfu/ml

درصد وزني
()Log cfu/ml

درصد وزني
()Log cfu/ml

Cloisite 15A

8/92 ± 0/00
8/87 ± 0/03
8/71 ± 0/05

8/97 ± 0/00
8/86 ± 0/00
8/57 ± 0/30

8/74 ± 0/02
8/34 ± 0/22
8/73 ± 0/09

Cloisite 20A
Cloisite 30B

* نتايج بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار از دو تکرار گزارش شده است.

جدول  .5نتايج ترکيب تيمارهای تهيهشده برای بررسی مقايسۀ فعاليت ضدميکروبی نانوذرات در برابر اشريشيا کلی

مقدار نانوذره
نوع فيلم (نانوذره)

2درصد وزني
()Log cfu/ml

4درصد وزني
()Log cfu/ml

6درصد وزني
()Log cfu/ml

Cloisite 15A

9/54 ± 0/01
8/82 ± 0/00
8/70 ± 0/00

8/81 ± 0/00
8/85 ± 0/03
8/80 ± 0/00

8/88 ± 0/05
8/76 ± 0/11
8/79 ± 0/05

Cloisite 20A
Cloisite 30B

* نتايج بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار از دو تکرار گزارش شده است.

شکل  .4نتايج ميکروبی فيلمهای توليدی پلیاتيلنی خالص برای :الف) استافيلوکوکوس اورئوس (رقت  ،)108ب) اشريشيا کلی (رقت  )109و بهترين نمونههای
نانوکامپوزيتی حاصل در برابر ،ج) استافيلوکوکوس اورئوس با نمونه ( ،LDPE-6% Cloisite 30Bرقت  ،)106و د) اشريشيا کلی با نمونه ،LDPE-6% Cloisite 20A
(رقت )107

1394  بهار،1  شمارة،46  دورة،مهندسی بيوسيستم ايران

 از.دو نوع ديگر در برابر اشريشيا کلي فعاليت ضدميکروبي دارد
درصد وزني خاک رس نوع6  نمونۀ حاوی،بين همۀ نمونهها
 بهترين نمونه برای استافيلوکوکوس اورئوس و نمونۀ حاوی20A
 بهترين نمونه برای اشريشيا30B درصد وزني خاک رس نوع6
 همچنين نتايج مربوط به خواص مکانيکي.کلي بوده است
 بدين معني.فيلمها تفاوت معنيداری با نمونۀ شاهد نشان نداد
که درصورت استفاده از نانوذرات خاک رس اصالحشدۀ آلي در
 عالوه بر حفظ خواص،توليد نانوکامپوزيتهای پلياتيلني
 فيلمهای توليدشده خواص،فيزيکي و مکانيکي فيلم
.ضدميکروبي نيز خواهند داشت
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نتيجهگيری

در بررسي ويژگيهای فيزيکي مشخص شد که خاک رس نوع
 بهدليل سازگاری بهتر با ماتريس پلياتيلنCloisite 20A
بهصورت يکنواخت در ماتريس پليمری پخش شده و ظاهری
2  نتايج ضدميکروبي نشان داد که مقادير.صاف ايجاد کرده است
 فعاليت20A  وCloisite 15A درصد دو نوع خاک رس4 و
 ولي،ضدميکروبي در مقابل استافيلوکوکوس اورئوس نداشتند
 در.درصد آنها خاصيت ضدميکروبي اعمال کرده است6 مقادير
باکتری اشريشيا کلي همۀ مقادير خاک رس خاصيت
 در برابرCloisite 30B  خاک رس نوع.ضدميکروبي داشتند
استافيلوکوکوس اورئوس بيتأثير بود ولي همۀ مقادير آن بيش از
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