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  ییحاوحاو  ددییاساس  ککییالکتالکتییپلپل  ههییبر پابر پا  ررییپذپذ  ببییتخرتخر  ستستییزز  ییکروبکروبییضد مضد م  ییبسته بندبسته بند  ییهاهالملمییفف  ییطراحطراح

  فعالفعال  ستستییزز  باتباتییترکترک

 

  

 چکیده

 ترینمهم از غذایی وادم بندیستهب مواد یکروبیم دض فعالیت و پذیریتخریبزیست
 ارتقاء و توسعه برای آیند.می شمار به ذاییغ مواد بندیبسته درنم نایعص هایپارامتر
 مختلف هایغلظت تریایی،باک ضد هایکامپوزیت هب سیدا کتیکال لیپ هایفیلم

 مریپل به ریزیقالب روش کمک به مومبره تانولیا عصاره یا و یرازیش ویشنآ اسانس
 انتشار روش کمک اب حاصل هایامپوزیتک میکروبیدض عالیتف .ندگردید اضافه

 که ادد نشان تایجن رفت.گ قرار یموردبررس ذازادغ رایج پاتوژن هارچ علیه دیسک
 و کردند عمل زمایشآ مورد هایاکتریب مهه لیهع ؤثرم طوربه شدهیطراح هایفیلم

 ردنک محدود برای ناسبیم ظرفیت یرازیش ویشنآ سانسا اویح هایکامپوزیت
 اضافه همچنین گذاشتند. مایشن به خود از ذاییغ مواد زاییماریب هایاکتریب رشد
 باکتریایی ضد هاییژگیو آویشن اسانس اویح هاییلمف هب مومرهب صارهع شدن
 اجزاء یدوستآب با یزیگرآب یعتطب احتماالً که ادد افزایش نتظارا از مترک را هافیلم

 رب است. داشته تایجن این روزب رد همیم نقش دشدهیتول فعال هایفیلم دهندهتشکیل
 الکتیک یپل پذیرتخریبزیست مریپل شابه،م مطالعات رسای و طالعهم این نتایج اساس
 دض هایفیلم وسعهت و راحیط رایب طلوبم پایه رمیپل یک عنوانبه تواندمی اسید

  باشد. مطرح گیاهی ضدمیکروبی هایاسانس اب ترکیب رد خصوصاًم وینن میکروبی

 ،ییاد غ ذام و ،یکروبیمض د ،یبندبس ته لمیف ، دیاس کیالکتیپل: يکلید واژگان

 .فعال ستیز بیترک

 1یگلستان ییمحمدرضا رضا

 2علی خنجري

 *3علی میثاقی

 4یآخوندزاده بست نیافش

 5یعبدالخان یعل

 6فراضیف رایسم
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 مقدمه
میکروبی مررواغ غررذايی های ضرردبندیامرررو ه بسررته

يکری ا   تواننردی، م1های فعالبندیبخشی ا  بسته عنوانبه

                                                           
1 Active Packaging 

های مطرح غر كنترل رشرد میکروبری غر بهترين استراتژی

منظور تولیرد ايرن غسرته ا  محصوالت غرذايی باشرندب بره

بندی گونراگونی بره همرراه ، مواغ بستهیبندهای بستهفیلم

[ب 1انرد  میکروب مختلفی مورغمطالعره ررارگرفتهمواغ ضد
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ناپذير برا منشر  تخريبهای  يسرتمیان، پالستیکغر اين 

آمیرد  پرروپیلن و پلیاتیلن، پلیتركیبات نفتی )مانند پلری

بندی مواغ غرذايی هسرتند كره غر ترين تركیبات بستهمهم

میکروب نیررم مورغاسررتفاغه های فعررال و ضرردبندیبسررته

[ب با توجه به مقاومت اين غسته ا  تركیبات 2اند  ررارگرفته

شریمیايی، افرمايت تولیرد و مصرر  -تخريب میکروبریبه 

تبرديل شرده اسرتب  یطیمحسرتيها به معضل جدی  آن

برای جايگمينی ايرن غسرته ا  مرواغ پالسرتیکی تركیبرات 

كه ا  میران  اندداكرغهیپذير مختلفی توسعه پتخريب يست

بندی به شمار بسته مریترين پلالكتیک اسید رايجها پلیآن

ترين تركیبرات الكتیک اسید يکی ا  مهمپلی رمیآيدب پلمی

خصوصرریاتی ماننررد  لیرربیولرروکيکی اسررت كرره برره غل

سررا گاری، پذيری، ریمررت مناسررب،  يستتخريب يسررت

شفافیت براال و خصوصریات برترر مکرانیکی و گرمرايی )غر 

پذير مهرم ، بررای تخريب يسرت یمرهایمقايسه با ساير پل

[ب اين 3ايی مطرح است  های مواغ غذبندیكاربرغ غر بسته

پذير مانند ذرت و چغندررنرد تجديد ٪1۰۰ا  منابع  مریپل

و به غنبال تخمیر نشاسته و تراكم الكتیک اسید به غسرت 

الكتیررک اسررید غر صررنايع مختلفرری ا جملرره آيرردب پلیمی

وسرررايل پمشرررکی )ماننرررد ايم لنرررت و نررر  بخیررره  و 

استايرن غر لیهای مواغ غذايی كاربرغ غارغ و با پبندیبسته

ی مرواغ غرذايی ررابرت های كراربرغبندیبسیاری ا  بسرته

 [ب۴كند  می

 و اسید الكتیکلیپ پايه رب میکروبیدض هاییلمف اخیراً

 با سنتمی و طبیعی میکروبیضد ركیباتت مکك به

 ذكر تریتپ هك اليلیغ هب [ب7-۵  اندشدهیطراح موفقیت

 ناسبیم انديدایك نوانعبه تواندیم اسید كتیکال پلی شد

 غذايی مواغ میکروبیضد بندیستهب هاییلمف راحیط برای

 گیرغب ررار مورغاستفاغه و باشد مطرح

 تركیبات رايج، میکروبیضد گوناگون مواغ میان ا 

 برای ار شمندی ظرفیت غارای طبیعی میکروبیضد

 و هستند غذايی مواغ غارندهنگه مواغ عنوانبه استفاغه

 مواغ بندیبسته مواغ به هاآن ا  مختلفی انواع تاكنون

 ا  گروهی گیاهی هایاسانس [ب۸  اندشدهاضافه غذايی

 هر علیه كه هستند مهمی طبیعی باكتريايی ضد تركیبات

 غرصد اثرگذارندب منفی و مثبت گرم هایباكتری گروه غو

 يافت گیاهی هایاسانس غر هافنل و هاترپن ا  بااليی

 ارتباط غر هااسانس بیولوکيکی اثرات یعمده كه شوندمی

 [ب9  است تركیبات همین حضور با

 گیاهی هایاسانس ترينمهم ا  شیرا ی آويشن اسانس

 میکروبیضد هایويژگی واسطهبه مخصوصاً كه است

 خانواغه به گیاه اين [ب1۰  شوغمی شناخته یخوببه

 ژهيوبه ها،مونوترپن ا  خوبی منبع و غارغ تعلق نعناعیان

 برجسته میکروبیضد هایويژگی با كارواكرول، و تیمول

 افموغنی يک عنوانبه شیرا ی آويشن اسانس [ب1۰  است

 غر خصوصیت اين و شدهشناخته سالم و ايمن غذايی، مواغ

 برای مناسبی یگمينه به را آن ابگريمی ويژگی كنار

 با ركیبت غر میکروبیضد بندیبسته هایفیلم غر استفاغه

 كندبمی تبديل ميگرآب پالستیکی مواغ

 كه ستا بیعیط اكتريايیب دض ركیبت يگرغ مومبره

 و هاكندو اختمانس غر و دهش آوریمعج نبورعسل  توسط

 [ب11  گیرغمی ررار ورغاستفاغهم هانآ  ا فاظتح برای

 ضد ركیباتت ترينهمم نولیکف تركیبات و هافالونويید

 اتتركیب شتقاتم  ا صلا رغ هك ستنده مموبره باكتريايی

 با ابطهر غر اكنونت هك حقیقاتیت رغ [ب12  ستنده گیاهی

 آن اتانولی عصاره  ا عمدتاً دهش نجاما مومرهب ختلفم اثرات

 [ب۴1-12  است شدهگرفته بهره

 اورات برخی رغ و ویر شخص،م عمط هب وجهت با

 دنش هاضاف موم،بره و شیرا ی ويشنآ اسانس نامطبوع

 آورغبمی جوغو به را شکالتیم غذايی اغهم هب هانآ مستقیم

 مشکل ينا موغنن رطر ب رایب كه يیهاحلراه ا  يکی

 مواغ اب معطر ركیباتت نوع ينا غغاما ده،ش مطرح

 ا  د ه الذكر،وقف وارغم رفتنگ ظرن رغ اب استب بندیبسته

 كامالً  بندیستهب فیلم ولیدت و راحیط حاضر مطالعه

 با ركیبت رغ سیدا الكتیکلیپ ايهپ رب پذيرتخريب يست

 صارهع يا و ويشنآ اسانس بیعیط میکروبیدض ركیبت غو

 ثراتا ار يابی و گیریالبر روش لهیوسبه مومبره اتانولی

 رايج پاتوکن هارچ علیه صلحا هایام و يتك باكتريايیضد

 استب وغهب غيسک نتشارا روش لهیوسبه غذا اغ

 

 هاد و روشموا

 مواد

 Fkur kunststoffالكتیک اسید ا  های پلیگرانول

GmbH متر مکعب و گرم بر سانتی 3/1گالی )آلمان  با چ
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های نمونه گرم بر مول تهیه شدندب 197۰۰۰و ن مولکولی 

موم و گیاه آويشن شیرا ی ا  شركت پاكان بذر خام بره

غه ا  های مورغاستفاشدندب محیط كشت نی)اصفهان  ت م

ها با غرجه ها و حاللو ساير معر )كاناغا   Quelab شركت

سا ی گونه خالصكیفیت آ مايشگاهی بوغه و بدون هیچ

اضافی مورغاستفاغه ررار گرفتندب برای انجام مراحل مختلف 

 IKA T2۵-digital هموکنايمر )مدل مطالعه ا  غستگاه

ا غرت آلمان  و كالی ر غيجیتال )ب، ltra turraxUشركت 

 بهره گرفته شدب  Fisher Scientific متر،میلی 2 ±

 

 هاروش

 موماستخراج اسانس آویشن و عصاره اتانولی بره

 شیرا ی آويشن گیاه یشدهخشک هوايی هایرسمت

 غو مدت به آب بخار با گیریاسانس و شده خرغه یخوببه

 سولفات ا  شدب انجام كلونجر غستگاه غر نیم و ساعت

 و شد گرفته بهره اسانس كرغنخشک یبرا سديم

 و گراغسانتی غرجه ۴ غر استفاغه  مان تا اسانس نگهداری

 آويشن اسانس اساسی اجماء گرفتب صورت تاريکی غر

 ۴/۴۶ ا  بوغند عبارت 1MS/GC غستگاه با شده گیریاندا ه

 و سايمن پی ٪ 37/1۶ تیمول، ٪ ۶1/23 كارواكرول، ٪

 پیننب آلفا ٪ 32/3

 غر شدهیمعرف روش اساس بر مومبره اتانولی عصاره 

 تغییرات كمی با و  2۰13) همکاران و Bodini مطالعه

 هاینمونه ا  گرم 3۰ خالصه، طوربه [ب1۵  شد تهیه

 لیترمیلی 1۰۰ غر استخراج و شده خرغ یخوببه مومبره

 مخلوط س س پذيرفتب انجام استیرر روی غرصد ۸۰ اتانول

 ۵۰ غر غریقه 3۰ مدت به ماریبن هغستگا غرون غر حاصل

 فیلتر 1 شماره صافی كاغذ با و  غه هم گراغسانتی غرجه

                                                           
1Gas Chromatogeraphy/Mass Spectrometry  

 حاصل عصاره تيغرنها آمدب غست به اتانولی عصاره تا شد

 ٪ ۵/1۰ كافیات، پرنیل ٪ ۵/1۸ اصلی اجماء )با

 ٪ ۴۵/7 و پینوبانکسین ٪ 3۵/۴ استات، پینوبانکسین

 تاريکی غر و گراغتیسان غرجه ۴ غمای غر ساكورانتین 

 شدب نگهداری

 الکتیک اسیدهای پلیتهیه فیلم

 گیریرالب روش مکك به سیدا الكتیکلیپ هایفیلم

  2۰1۵) مکارانه و Abdulkhani لعهمطا اساس بر و

 هایگرانول  ا مخلوطی الصه،خ طورهب [ب1۶  دندش تهیه

 حجم  هب و ن ٪1 )غلظت لروفورمك غر سیدا الكتیکپلی

 حل ات ساعت ۸ دتم به ستیرا گنتم مکك به و هتهی

 تهیه رایب دبش غه  هم یخوببه هاانولگر كامل شدن

 حجم ٪۵/1) ويشنآ اسانس اكتريايی،ب ضد هایكام و يت

  حجم به حجم ٪2 و ۰) مومرهب اتانولی عصاره و حجم  به

 خلوطم و  1 جدول) دندش اضافه كلروفورم محلول به

 رب غور) ۰۰۰۸ ورغ اب هموکنايمر گاهغست كمک به حاصل

 نتخابا گرغيدب موکنه امالً ك غریقه 2 دتم هب غریقه 

 مطالعه اساس رب كلروفروم حلولم غر ثرهمؤ مواغ غلظت

Shavisi سپ [ب17  ذيرفتپ ورتص  2۰17) مکارانه و 

 ایشیشه هایپلیت رونغ را آمدهغستهب هایمخلوط

 و يختهر متر میلی 1۵ عمق: متر،میلی ۰۰1 )رطر: استريل

 وغه غرون ساعت ۴2 دتم هب لروفورمك املك بخیرت جهت

 رغ آمدهغستهب ام و يتك هس رفتندبگ رارر شیمیايی

 هایغيسک ابعاغ غر و جدا هالیتپ طحس  ا ستريلا شرايط

 هایلمف مامیت نیم تيغرنها شدندب بريده متریمیلی 9

 ررار تست  مان ات سیلیکاکل اویح غسیکاتور غرون

 گرفتندب
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 یباکتر حیتلق زانیم هیته

 چهار علیه شدههیته هایفیلم باكتريايی ضد اثرات

 هاباكتری اين بگرفت ررار ار يابی مورغ غذا اغ رايج پاتوکن

 لیستريا مثبت گرم باكتری غو :ا  غندبو عبارت
 اورئوس استافیلوكوكوس  ATCC 19111) مونوسايتوکنم

(2۵923 ATCC  كلی اشرشیا منفی گرم باكتری غو و 

(۴399۶ ATCC  ۴399۶) پاراهمولیتیکوس ويبريو و 

ATCCمحیط غر هاباكتری هایسويه استوک هایكشت  ب 

 انجام ا  بلر شبکي مدت به  1BHI) مغم و رلب آگار

 برای بشد آماغه گراغسانتی غرجه 37 غر اصلی یهاآ مون

 حاوی هایلوله به باكتريايی هایسلول تلقیح، میمان تهیه

 سديم كلريد غرصد ۵/1 حاوی) مغم و رلب آبگوشت محیط

 1۸ ا  بعد و شد غاغه انتقال  پاراهمولیتیکوس ويبريو برای

 ۶) گراغسانتی غرجه 3۵ غمای غر گماری گرمخانه ساعت

 سوس انسیون ا   پاراهمولیتیکوس ويبريو برای ساعت

 تا شد ريخته میمانی به استريل كووت غاخل غر حاصل

 هر غر كلنی غهندهلیتشک واحد 1 × ۸1۰ باكتريايی تراكم

 موجطول غر اس کتروفوتومتر غستگاه كمک با لیترمیلی

 غر یباكترياي هایسلول تعداغ شوغب حاصل مترنانو ۶۰۰

 مغم و رلب آگار محیط غر كشت كمک به هاسوس انسیون

 بشد  غه تخمین

 هاآزمون اثرات ضد باکتریایی فیلم

ها غر شرايط آ مايشگاهی به فیلم باكتريايیفعالیت ضد

كمک روش انتشار ا  غيسک به آگار مورغ ار يابی ررار 

غر مرحله ربل  شدههیهای تهفیلم [ب غيسک1۸گرفت  

                                                           
1 Brain Heart Infusion  

  ررار غاغه شد كه 2MHA) ط مولر هینتون آگارروی محی

میکرولیتر ا  هر سوس انسیون باكتريايی  1۰۰ا  ربل 

 غهندهلیواحد تشک 1 × 71۰)حاوی تراكم باكتريايی 

 گراغغرجه سانتی 37ساعت غر  2۴كلنی  به آن اضافه و 

ی عدم رشد شده بوغب رطر هاله اریذگگرمخانه

كالی ر  لهیوسبهها غر اطرا  غيسک شدهلیتشک

الكتیک ررار گرفت و ثبت شدب فیلم پلی یریگمورغاندا ه

عنوان كنترل غر نظر گرفته شد و غر مورغ اسید خالص به

 بهر فیلم سه تکرار صورت پذيرفت

 تحلیل آماری

)نسخه شماره  SPSSافمار نرم لهیوسآماری به آنالیم 

ی برای ويندو ، شیکاگو، آمريکا  انجام شدب برا 1۶

 به همراه آ مون طرفهکي 3ANOVA ها ا ی غاغهمقايسه

Tukey ها غر استفاغه شد و ا لحاظ آماری اختال  میانگین

 غار تلقی شدبغرصد معنی ۵سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث
 میکروبی ضد اثرات به مربوط نتايج 2 شماره جدول

 انتشار روش با مورغمطالعه باكتری چهار علیه هافیلم

 جمبه است مشخص كه طورهمان غهدبمی نشان را غيسک

 باكتریضد فعالیت هیچ كه اسید الكتیکپلی خالص فیلم

 خوغ اطرا  غر توانستند فعال هایفیلم تمامی نداغ، نشان

 بیشترين كنندب ايجاغ رشد عدم یهاله هاكشت تمامی غر

 حاوی 3 شماره فیلم غيسک به مربوط میکروبیضد اثرات

                                                           
2 Muller Hinton Agar 
3 Analysis of Variance 

 1 تولیدی هایفیلم قطر و اسید الکتیکپلی هایمحلول ترکیب -1 جدول

 نمونه اسید الکتیکپلی میزان ویشنآ اسانس میزان مومبره عصاره میزان ۲(مترمیلی) هافیلم قطر

 1 شماره فیلم 1 ۰ ۰ ۰۶/۰ ± ۰2/۰

 2 شماره فیلم 1 ۵/1 ۰ ۰۸/۰ ± ۰3/۰

 3 شماره فیلم 1 ۵/1 2 11/۰ ± ۰3/۰

 باست شده گمارش حلولم غر حجم به جمح غرصد اساس رب تركیبات میمان 1

 2 میانگین سه تکرار ± انحرا  معیار



  1397تابستان ، 2، شماره نهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
157 

 به كه بوغ مومبره عصاره و آويشن اسانس تركیب غو هر

 عدم هاله رطر مترمیلی 7/۴1 و 1/۴۰ ،۶/37 ،۴3 ترتیب

 استافیلوكوكوس هایكشت غر فیلم اين اطرا  رشد
 لیستريا و پاراهمولیتیکوس ويبريو و كلی اشرشیا و اورئوس

 اتانولی عصاره كرغن اضافه غروارع شدب ثبت مونوسايتوکنم

 حاوی فیلم میکروبی ضد اثرات یغاریعنم صورتبه مومبره

 لیستريا استثنا )به هاكشت تمامی غر را آويشن اسانس
 مثبت گرم باكتری غو هر بخشیدب بهبوغ  مونوسايتوکنم

 به منفی گرم باكتری غو به نسبت بیشتری حساسیت

 هایهاله تصاوير 1 شماره شکل غاشتندب فعال هایفیلم

 علیه فعال هایفیلم توسط جاغشدهيا رشد عدم

 غهدبمی نمايت را مورغمطالعه پاتوکن هایباكتری
 

 
 علیه (3 و ۲ ،1 شماره هایفیلم به مربوط ترتیب به ج و ب آ، )حروف اسید الکتیکپلی هاییلمف باکتریاییدض ثراتا مقایسه -1 شکل

 لیستریا ،اوریوس استافیلوکوکوس ،پاراهمولیتیکوس ویبریو هایاکتریب به مربوط ترتیب به 4 و 3 ،۲ ،1 )شماره وردمطالعهم هایباکتری

 (کلی اشرشیا و مونوسایتوژنز
 

 برای غيسک نتشارا روش  ا لیلغ وغ هب طالعهم ينا غر

 بهره ولیدیت فعال هاییلمف اكتريايیب دض عالیتف ار يابی

 شرايط یسا هیبش غر آ مون ينا توانايی والً،ا شد: گرفته

 كمی اًیثان و بندیبسته مواغ لهیوسهب غذايی مواغ پوشت

 عالف ماغه یآ اغسا  هيپا رب روش اين ساسا آ مونب بوغن

 رشد عدم ناحیه ايجاغ و پیرامونی ارآگ هب هافیلم يسکغ ا 

 استب خوغ  اطرا غر باكتريايی

 هایفیلم ضدمیکروبی فعالیت گذشته مطالعات طبق بر

 فیميکی صیاتخصو و نوع ا جمله مختلفی عوامل به فعال

 مواغ تركیب اصلی، مریپل و میکروبی ضد تركیب شیمیايی

 هایفیلم گونهنيا تولید روش و هافیلم یغهندهلیتشک

 [ب19 ,۵  غارغ بستگی فعال

 تمايل و است یميگرآب مریپل اسید الكتیکپلی

 اين اساس بر غارغب ميگرآب تركیبات جذب به بیشتری

 اسانس مانند گیاهی هایساسان تا روغمی انتظار اصل،

 مؤثرتر و غاشته اسید الكتیکپلی غر بهتری تو يع آويشن

 آب غر ضعیف حاللیت اگرچه شوندب مریپل ماتريکس جذب

 نامناسبی جايگاه غر را گیاهی هایاسانس فرار طبیعت و
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 خوراكی  هایفیلم )مانند غوستآب مواغ با تركیب برای

 یمرهایپل مورغ غر مترك مشکالت اين اما غهند،می ررار

 آويشن اسانس شدن اضافه بنابراين است؛ مطرح ميگرآب

 یشدنانجام فنی ا لحاظ اسید الكتیکپلی ماتريکس به

 اين با نیم مطالعه اين غر میکروبیضد آ مون نتايج و است

 فعالیت گذشته تحقیقات غر غاشتب مطابقت پديده

 صورتبه نآ اتانولی یعصاره و مومبره ضدباكتريايی

 مطالعات آن تمامی غر و است شده گمارش گسترغه

 اصلی اجماء عنوانبه هاآروماتیک و ها ّاستر ها،فالونويید

 ا  بسیاری رشد كه اندشدهگمارش مومبره ضدمیکروبی

 اندكرغه مهار مختلف شرايط غر را باكتريايی هایگونه

 [ب12،1۴ 

 هاسیدا هك اغغ اننش مومرهب اتانولی صارهع آنالیم نتايج

 هافالونويید و آلیفاتیک هایاسید عطر،م هایسترا و

 میکروبی دض ثراتا بنابراين و وغندب مومبره ءاجما ترينمهم

 برفتیم انتظار ركیبت اين اویح هاییلمف ا  نیم

 ضدمیکروبی مواغ با اسید الكتیکپلی تركیب

 است گرفته ررار یمورغبررس پیشین مطالعات غر غوستآب

 ثبت ضعیفی ضدباكتريايی اثرات هاآن ا  بسیاری غر و

  2۰13) همکاران و Woraprayote [ب2۰ ,۵  است شده

 تركیب ا  جديدی اسید الكتیکپلی بیوكام و يت

 ارهخاک ذرات و باكتری  ضد ماغه عنوان)به پديوسین

 پديوسین حاوی فیلم كه كرغند گمارش و نموغه تولید

 باكتری كشت غر رشد عدم یهاله ايجاغ به راغر خالص

 كه نموغند اشاره هاآن غروارع نبوغب مونوسايتوکنم لیستريا

 به راغر است ممکن اسید الكتیک پلی ميگرآب هایفیلم

 ذرات شدن اضافه و نبوغه غوستآب پديوسین جذب

 بیشتر یاثرگذار و وروغ به هافیلم ساختار به ارهخاک

 نیم  2۰۰9) همکاران و Jin استب رغهك كمک پديوسین

 با نیسین شدن اضافه كه كرغند مشاهده مشابه صورتبه

 بر یریت ث اسید الكتیکپلی مریپل به غوستآب طبیعت

 هاآن استب نداشته پالنتاروم الكتوباسیوس باكتری رشد

 بوغن محدوغ و اسید الكتیکپلی ميگرآب سطوح هم

 اثر احتمالی غلیل عنوانهب را نیسین با سطوح اين اتصال

 كمتر افمايت جهیغرنت اندبكرغه ذكر حاصل فیلم نامطلوب

 و اسانس حاوی هایفیلم میکروبی دض فعالیت انتظار ا 

 توانمی را خالص اسانس حاوی فیلم با مقايسه غر عصاره

 غاغب نسبت مومبره عصاره بوغن غوستآب به

 خالص اسانس حاوی هایفیلم نتايج غيگر طر  ا 

 هافیلم ساختار غر یخوببه اسانس كه غاغ نشان آويشن

 محیط به آ مون  مان غر بوغه راغر و است شده اغغام

 تولید یرو بر تحقیقات ا  تعداغی اخیراً شوغب آ اغ كشت

 با تركیب غر اسید الكتیکپلی هيپا بر هایكام و يت

 است شده منتشر هاآن اساسی اجماء يا گیاهی هایاسانس

 پايه بر فعال هایفیلم باكتريايی ضد اثرات [ب22 ,21 ,7 

 پونه اسانس حاوی كربنات اسید/تريمنتیلن الكتیکپلی

 ررار یمورغبررس  2۰1۶) همکاران و Liu توسط كوهی

 حاصل، هایكام و يت كه كرغند گمارش هاآن گرفتب

 9 و ۶ )مانند اسانس ا  باالتر هایغلظت غر مخصوصاً

 گرم هایباكتری غسته غو هر علیه ،و ن/حجم  غرصد

 همکاران و Javidi اين، بر عالوه بوغندب مؤثر مثبت و منفی

 را كوهی پونه اسانس اسید/ الكتیکپلی هایفیلم  2۰1۶)

 اثرات و غاغند توسعه و طراحی گیریرالب روش كمک به

 آ مايشگاهی شرايط بر عالوه را هافیلم مؤثر ضدباكتريايی

 كرغندب گمارش نیم كماننیرنگ یآالرمل ماهی فیله غر

 ساسیتح ثبتم رمگ هایاكتریب اضرح حقیقت غر

 رغ غاغندب شانن ورغمطالعهم عالف هاییلمف هب بیشتری

 است ذشتهگ مطالعات تايجن اب وافقت رغ تايجن ينا حقیقت

 علیه آويشن  سانسا )شامل یاهیگ هایسانسا موماًع كه

 [ب9  هستند مؤثرتر ثبتم گرم هایباكتری

  ا نیغ نبعم یرا یش ويشنآ یاهگ اسانس

 یکروبیم دض رجستهب صوصیاتخ اب نولیکف هایمونوترپن

 توانیم ورغمطالعه،م سانسا نالیمآ بقط [ب1۰  است

 هایفیلم اكتريايیب ضد هایعالیتف هك رغك گیرینتیجه

 تركیبات االیب مقاغير هب مربوط اهراًظ سانسا ينا حاوی

 طالعاتم با کتهن ينا هك ستا تیمول و رواكرولكا فنولیک

 است دهش اثبات یخوببه [ب9  غارغ مخوانیه نیم گذشته

 شاغ بر یثرگذارا طريق ا  غوستیچرب تركیبات اين كه

 شده سلولی اسیاس هایسیبآ برو  اعثب هااكتریب سلولی

 محتويات یآ اغسا  و غشا پذيرینفوذ افمايت جهیغرنت و

 [ب23  غارغ پی غر را سلولی

 عملکرغ ینتیجه مومبره ضدباكتريايی فعالیت

 تركیبات ساير و مختلف معطر تركیبات ا  ایپیچیده
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 سینامات سینامیل سینامات، بنميل اسید، كافییک ا جمله

 غر كه مذكور فعال اجماء [ب2۴  است سینامات متیل و

 به غاشتند، حضور نیم مومبره عصاره شیمیايی تركیب

 هافیلم باكتريايیضد ردرت آويشن اسانس تركیبات همراه

 برای سینرکيستی اثرات ا  نوع اين غروارع غاغندب افمايت را

 میخک و  نجبیل اسانس با مومبره اتانولی عصاره تركیب

 [ب12  است شدهگمارش هم

 

گراد با روش انتشار از انتیسدرجه  37ر دمای الکتیک اسید علیه چهار پاتوژن منتخب دهای پلیباکتریایی فیلمعالیت ضدف -۲جدول 

 دیسک

 عدم رشد* قطر هاله

 نمونه فیلم استافیلوكوكوس ارويوس اشرشیا كلی ويبريو پاراهمولیتیکوس لیستريا مونوسايتوکنم 

 1فیلم شماره  - - - -

7/۴1 ± ۵/۰a ۰/39 ± 7/۰b 2/3۶ ± 2/۰b 1/۴2 ± 2/1b  2فیلم شماره 

7/۴1 ± ۶/۰a 1/۴۰ ± 3/۰a ۶/37 ± ۵/۰a ۰/۴3 ± ۴/۰a  3فیلم شماره 

 ها غيده نشد: هیچ هاله عدم رشدی غر اطرا  غيسک-

 انحرا  معیار ±* میانگین سه تکرار 

b-a 0.05غار است )ی وجوغ تفاوت معنیغهندهحرو  كوچک التین متفاوت غر يک ستون نشانP<  

 

 گیرینتیجه
 اين غر شدهیطراح هایمفیل میان ا  خالصه، طوربه

 آويشن اسانس حاوی اسید الكتیکپلی هایفیلم مطالعه

 هایباكتری رشد كرغن محدوغ برای مناسبی توان شیرا ی

 اين، بر عالوه غاغندب نشان خوغ ا  غذايی مواغ  ایبیماری

 عصاره و آويشن اسانس بین باكتريايی ضد سینرکيستی اثر

 طبیعت شدب ثبت مطالعهمورغ هایباكتری علیه مومبره

 فعال هایفیلم غهندهلیتشک اجماء یغوستآب با یميگرآب

 هاآن ضدباكتريايی توان غر مهمی نقت احتماالً دشدهیتول

 و اسید الكتیکپلی بوغن ميگرآب كه صورتی به كرغ، ايفا

 توان با هايیفیلم تولید به منجر آويشن اسانس

 كنار غر حاضر طالعهم نتايج گرغيدب باالتر ضدمیکروبی

 الكتیکپلی مناسب ظرفیت بیانگر گذشته مشابه مطالعات

 هایفیلم توسعه غر پايه مریپل عنوانبه استفاغه برای اسید

 استب گیاهی هایاسانس با تركیب غر مخصوصاً فعال
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Abstract 

Biodegradability and antimicrobial activity food packaging 

materials are among the most important parameters of the 

modern food packaging industry. For development of poly-

lactic acid films to antibacterial compositions, different 

concentrations of essential oil of Zataria Multiflora or 

propolis ethanolic extract were added to the polymer using the 

solvent casting method. The antimicrobial activity of the 

composites was evaluated using disc diffusion method against 

the four common foodborne pathogens. Our findings showed 

that the resulting films were effective against all the tested 

bacteria and the composites containing the essential oil had a 

good capacity to limit the growth of foodborne pathogenic 

bacteria. Moreover, the addition of propolis ethanolic extract 

to films containing the essential oil increased the anti-

bacterial properties of the films less than expected, which 

hydrophilic and hydrophobic nature of films constituents were 

likely the probable reasons of the results. Based on the results 

of this study and other similar studies, the biodegradable poly-

lactic acid polymer can be considered as a desirable base 

polymer for development of novel antimicrobial films, 

especially in combination with herbal antimicrobial agents. 

Keywords: poly-lactic acid, packaging film, antimicrobial, 

food, bioactive agent. 
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