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  چکیده 

 

این فیلم ها به عنوان یک جایگزین امروزه خواص زیست تخریب پذیري مربوط به فیلم هاي خوراکی سبب شده که 

، چراکه این فیلم ها گیرند باشندقرار میحال حاضر مورد استفاده فیلم هاي پلیمري و غیر زیستی که در  براي مناسب

- محیط زیست و منابع طبیعی وارد میگونه که اشاره شد زیست تخریب پذیر نیستند و اثرات جبران ناپذیري را به همان

از جمله مهم ترین این فیلم ها می توان به  ،است کنند که خود دلیل محکمی براي روي آوردن به این فیلم هاي زیستی

بسته بندي و پوشش دهی فراورده مورد استفاده در صنعت  فیلم هايمواد غذایی و پوشش دهی فیلم هاي خوراکی براي 

عوامل مختلف از فیلم ها با توجه به  .نان و غالت و تنقالت و...اشاره کرد هاي قنادي و سبزیجات و میوه ها، فراورده هاي

ب پذیرند و ، اخیرا فیلم ها از مواد لیگنوسلولزي که منابعی زیست تخریهستند و روش تولید متفاوتماده نوع جمله 

باشند تهیه شامل منابع چوبی مختلف یا گیاهان علفی مانند کاه گندم، کلش برنج، ساقه ذرت و سایر منابع گیاهی می

فیلم هاي تهیه شده سایر خواص  رده واي مختلف کاربرد دارند، خواص نام بزمینه ه درشوند و با توجه به ماهیت شان می

مقاومت مکانیکی که خود شامل مقاومت  خواص نوري وشفافیت و  پذیري، از جمله خواص ممانعتی، زیست تخریب

 تعدادي ازآن ها توان با روش ها و ابزار هاي دقیق که در این مقالهرا میاست االستیسیته حواص مربوط به کششی و 

  قرارداد.مطالعه مورد بحث و  قرار می گیردمورد مطالعه مروري 

  

  ، االستیسته، خواص نوريص ممانعتیخوا، موادلیگنوسلولزي، پذیر زیست تخریبفیلم  کلیدي: گانواژ
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

توان اشاره کرد که کنند، هم چنین میرچه با ضخامتی بسیار کم تعریف میاصوال فیلم را به عنوان پوششی یکنواخت و یک پا 

خواص متفاوت تهیه شده و مقادیر مختلف از مواد اولیه باشد که توسط اینچ می 01/0و با ضخامت کمتر از فیلم پوششی نازك

یستی دارند و زیست معناست که چرخه ز یلم خوراکی به این. ف)2000و همکاران،  Ouattaraشود(مربوط به آن بررسی می

در صورتی که در  دارندو مواد اولیه سازنده ي خود را  قابلیت تجزیه به عناصر؛توانیم این گونه بیان کنیممی تخریب پذیرند که

رود فیلم از نوع هضم  عناصر تشکیل دهنده فیلم ترکیبات همانند کیتوزان، کیتین یا ترکیبات سلولزي به کار داخل ترکیبات و

فیلم هاي پلیمري و پالستیکی معایب فراوانی دارند که از مهم ترین آنها  کاهش  .)2004، همکاران و Liuی آید(ناپذیربشمارم

ی تحت اثر گستردن و فیلم هاي خوراک.) 1998و همکاران،  Dewettinck( عدم تجزیه پذیري آنها هاستمنابع فسیلی و 

هم چنین پوشش هاي )، 2017و همکاران،  Nishiwaki-Akine(شوندحالل و با روش قالب گیري تهیه می تبخیرماده

شوند ه ها باعث آغشته شدن این مواد میمیوخوراکی در اثر غوطه وري یا اسپري کردن محلول سازنده برسطح مواد غذایی و 

ر درخواص ظاهري در میوه و یکه به عنوان یک پوشش کاربردي براي جلوگیري و به تعویق انداختن فساد و پالسیدگی و تغی

نشاسته و مشتقات آن، سلولز و مشتقات آن ، پکتین و  .)2003و همکاران،  Leeیار مورد توجه قرار گرفته اند (سسبزي ب

با ساخته شده توزان، ژالتین، و کالژن و گلوتن گندم، زئین ذرت ، پروتئین هاي موجود در شیروسویا و هم چنین فیلم هاي کی

  .)2009 ،همکاران و Mortazavian(ه در تهیه فیلم هاي خوراکی هستندپایه لیپیدي از مهم ترین مواد مورد استفاد

  

  مربوط به فیلم خوراکی کیفی شاخص هاي  -2

گیرد، ر این فیلم ها مورد توجه قرار میساختا خصوصا دراز جمله خواص مربوط به فیلم که بسیار حائز اهمیت است و 

ص ظاهري ، خواص نوري، شیمیایی اگی)، خواص مکانیکی ، خوخص هاست که خواص ممانعتی (بازدارندسري شابررسی یک

  .) 2013و همکاران،  Shi( و... است

  خواص ممانعتی  - 2-1

اکسید کربن، و بخارآب است،  رابر گاز هایی از جمله اکسیژن، ديمعمول ممانعت در ب یک فیلم به طورخواص ممانعتی 

اکسیژن و هواي مجاور به داخل  مواد غذایی در جهت جلوگیري از ورودکه نسبت به سایر زمینه ها در صنعت بسته بندي 

گرفته  ریحه فراورده خوراکی و یا رطوبت مواد غذایی بسیار مورد توجه قرامحتواي بسته بندي و هم چنین جلوگیري از تبادل را

 پلی ساکارید ها ،وراکیخ ايه یلمف دهدهن تشکیل ادهم یناول با توجه به این نکته که ).1994و همکاران  Debeaufort(است

بی در برابر نفوذ گازهاي اکسیژن ممانعتی خوخواص ي پایه پروتئین و پلی ساکاریدفیلم هاي بر د،باشنمیهادو چربیها پروتئین

باشند، هم چنین پوشش ها و فیلم هاي ممانعت کننده ضعیفی در برابر انتقال رطوبت می ،دي اکسید کربن دارند و در مقابلو 

  ). Padua ،2009 و Arora(کنندخوراکی بر پایه چربی، از نفوذ رطوبت و انتقال گاز نیز به مقدار قابل توجهی جلوگیري می

  و شاخص هاي آنخواص مکانیکی 2-2

هم چنین درصد ترکیبات سازنده و  ها،ره هاي پلیمري سازنده آنیخواص مکانیکی فیلم ها به نیروي بین مولکولی  زنج

  .)2016وهمکاران، Oymaci(موجود در ساختار فیلم وابسته استمواد افزودنی 

  ) 1TS /ES2استحکام کششی ( -1- 2-2

                                                 
Tensile strength  .1  
Elongation/extension strength.2  
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میزان شکنندگی و شدن فیلم ها تحت آزمون کششی، که  عبارت است از حداکثر تنش الزم براي پارهمقاومت کششی 

  .)2001و همکاران،  Anker(توانیم از طریق این آزمون بررسی کنیم_االستیک بودن فیلم را به نحوي می
  ) ps1مقاومت به سوراخ شدن (-2- 2-2

اي سنجش استحکام مکانیکی فیلم است که این آزمون روشی مناسب برحداکثرتنش الزم براي پاره شدن یا سوراخ شدن 

  ).2000همکاران، و Rayner(و )2002همکاران،  و Lacroix(باشدفیلم می
  2ویسکواالستسیته  -3- 2-2

باشد که از طریق (آزمون تنش _ویسکوز و االستیک در داخل جسم مینمایانگردو شاخصه مهم ویسکواالستیسیته، 

  .)1997،و همکاران Shellhammerتوان آن را محاسبه کرد ()می3استراحت

  خواص ظاهري - 3- 2

 ازنیز شفافیت فیلم اشاره کرد که تحت عنوان شیشه اي بودن میزان توان به ارزیابی در رابطه باخواص ظاهري فیلم می

نسبت به حالل هاي آلی مختلف توان به پایداري شیمیایی فیلم ها رابطه با بحث خواص شیمیایی ، می شود. درآن یاد می

  و قابلیت خیس خوردن اشاره کرد. ،هاي اسیدي یا قلیایی PH پایداري در حاللیت در آب،ازجمله 

  خواص گرمایی -1- 2-3

در رابطه با خاصیت گرمایی فیلم حاصل شده می توان از روش هاي مختلفی بهره گرفت که از جمله این روش هاي  

ساختاري  )، در رابطه با بررسی2013و همکاران،  Piyadaگرماسنجی تصویر برداري افتراقی است(ا یDSC)4 کاربردي آزمون (

دهد می م در اختیار ما قراربسیار مهم و اساسی بوده و اطالعات فراوانی را از لحاظ زیر ساختاري در مورد فیلفیلم که بخش 

)Lieberman ( و )1973همکاران، وLent 1998همکاران،  و.(  

 SEM-TEM-AFM  ی از جملهو اجزاء سازنده آن روش های منظور بررسی ساختار فیلم و مشاهده جز به جز ساختاربه 

امکان پذیراست و X)5، هم چنین مطالعه آرایش زنجیرهاي پلیمري و کریستالی شدن با روش (احتراق پرتو شوداستفاده می

FTIRبرده و روش  با روش نام اکنش هاي بین اجزاي سازنده فیلمجهت بررسی و
و همکاران،  Pavliامکان پذیر است ( 6

اطالعات خاصی را در هر یک کاربرد هر کدام متفاوت بوده و باید اشاره کنیم به این مورد که رابطه با این روش ها  در)، 2018

 که نسبت به روش  که براي مطالعه همگنی بافت فیلم است در صورتیSEM به طور مثال روش دهد.قرار می اختیار پژوهشگر

 AFMار گیري در که سطح نمونه باید پیش از قر این است محدودیت ها بروست و ازجمله اینورسري محدودیت ها  بایک

 یا اصطالحا طالکاري شود و میکروسکوپ الکترونی با ماده اي رسانا همانند فلز طال پوشش داده شودمعرض باریکه الکترونی 

 ،نمونه نارسانا است، و یا به منظور جلوگیري از تبخیر بافت طی انجام آزمونسطح در  تجمع بار کار به منظورجلوگیري از این

حالت AFMروش در شود، اما اتی در ساختار مولکولی نمونه مینمونه باید آبزدایی یا منجمد شود که این خود باعث تغیر

  ).1999و همکاران، Lakowiczدهد(ختیار ما قرار میري را دراو اطالعات دقیق تشود طبیعی بافت نمونه به خوبی حفظ می

  روش هاي تولید فیلم خوراکی  - 3

و تبخیر حالل و یا پراکنش ترکیبات فیلم ساز تهیه 7در حالت کلی روش هاي تولید فیلم ها از طریق روش قالب گیري

اشاره کرد که جهت بهبود  نرم کننده ها اصطالحایا 8توان به نرم سازهامهم و به کار رفته در فیلم ها میکه از اجزاء شوند می

                                                 
Puncture strength .3 

4 .Viscoelasticity 
5 .Strees- relaxation testing 
6 .Differential scanning calorimetry 
1. X-ray diffraction 
2. Fourier-transform infrared spectroscopy 
3. Casting 
4. Plasticizer 
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شوند که بسیار وزن مولکولی کم و نقطه جوش زیادي دارند ز به محلول نهایی فیلم افزوده میاغلب این مواد نرم ساواص فیلم خ

یسرول، سوربیتول، گلگیرد؛ خت فیلم مورد استفاده قرار میدر سا ساز هاي خوراکی که به طور معمول هم چنین از نرم

شوند که از خواص ی و افزایش انعطاف پذیري فیلم میکه باعث کاهش شکنندگ ... استمانیتول، ساکارز، پلی اتیلن گلیکول و

  ).2009و همکاران، Embuscado( باشنددر صنعت بسته بندي مواد غذایی میمهم 

 پیوستگی کافی باشد، که اي با استحکام وتولید فیلم مستلزم وجود یک ترکیب پلیمري است که قادر به ایجاد ساختار شب

است که یکی از این  قالب گیري یا قالب ریزي محلول هاي فیلم ساز براي تشکیل فیلم به شیوه هاي گوناگون امکان پذیر اصوال

است، در صورتی که محلول تشکیل  راه ها ریختن محلول نهایی برروي یک صفحه مسطح و سپس خشک کردن در کوره یا فر

همکاران،  و Brandenburg(سطح قالب گسترده شود و یا اینکه اسپري شود ده فیلم غلیظ باشد در این صورت باید بردهن

 Arvanitoyannis(اشاره شده است  مقاالت به قالب ریزي از طریق پرس داغ ضمن روزن رانی ، هم چنین در برخی از)1993

  .)1998و همکاران، 

بوده و توسط  قالب ریزي محلول فیلم ساز خشک کردن آن است، خشک کردن فیلم بعد ازمرحله انتهایی در تولید فیلم، 

که دماي توان از کوره ریع در انجام فرایند خشک کردن میشود، اما جهت تسساعت در دماي اتاق انجام می 24ت هوا به مد

این نکته باید همواره مورد توجه ، )1999همکاران،و  Kaya(است نیز استفاده کردآن به مقدار قابل توجهی بیشتر از دماي اتاق 

کند از جمله این نهایی ایجاد میسري معایب را در فیلم  باشد که خشک کردن فیلم دردماهاي زیاد مطلوب نیست چرا که یک

همکاران،  و Rayner( زردي فیلم و کاهش شفافیت فیلم اشاره کرد منافذ ریز، نا همگنی، کدر شدن ووجود توان به معایب می

2000(.  
توان از امواج فراصوت درانتها به عنوان یک روش جهت بهبود خواص فیلم حاصل شده، در طی فرایند ساخت فیلم می

 خاصیت اصالح کننده بر فیلم داشته باشد تواندمیده کرد که این امواج جهت اصالح و بهبود جهت دهی بافت فیلم استفا

)Kester 1989همکاران، و(.  

  نتیجه گیري  - 4

گیرد و می سري پیچیدگی هایی دارد، چراکه این فرایند چندین حوزه از صنعت را در بر فرایند تولید فیلم خوراکی یک

که غذایی، صنایع تبدیلی و...مورد توجه است به صورت مشترك در صنعت شیمی، رئولوژي، صنایع  بسیار گسترده است،و

د اولیه و ارزان ترین به خصوص در مورد فیلم خوراکی به سمت تهیه فیلم از کمترین موا تحقیقات کنونی در زمینه تهیه فیلم

داشته باشد در سال هاي اخیر  و قابلیت رقابت با محصوالت مشابه را ودهرود که در نهایت تهیه فیلم کم هزینه بموادپیش می

تهیه فیلم و پوشش هاي خوراکی قرار گرفته است  این موضوع بسیار مورد عالقه و توجه پژوهشگران در صنعت بسته بندي و

که به عنوان مثال در زمینه صنایع چوب و فراورد هاي سلولزي از طریق انحالل چوب با روش دوستدار محیط زیست، فیلم 

این زمینه به تحقیقاتی در توان آنتی باکتریال و شفاف از آن که قابلیت انعطاف پذیري نیز دارد تهیه شده است و یا اینکه می

از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هم که هم زیست تخریب پذیر باشد و  ه انداز ماده اولیه جایگزین استفاده کرداشاره کرد که 

یک پسماند در محیط زیست که تحقیقات اخیر نتایج روشنی را در این زمینه ارائه داده که ماده اولیه مورد استفاده صرفا  باشد

توان ماده مصرفی را که به عنوان پایه و این روش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، در این زمینه میشود و با محسوب می

کاه گندم،کلش برنج، و انواع مواد لیگنوسلولزي که بسیار مورد استفاده صنعت هستند تهیه  ماده اصلی در ساخت فیلم است از

واد پرداخت که همگی نیازمند تحقیق بیشتر در این زمینه و شناسایی نمود و در نهایت به بررسی کیفیت فیلم حاصل از این م

 .تاسباال کیفیت فیلم خوراکی دوستدار محیط زیست با  بهینه براي تهیهاولیه ماده 

  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  دانشگاه محقق اردبیلی، 1397مهرماه  11و  10

 
 

5  

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

   استفاده مورد منابع
1. Ouattara, B., Simard, R. E., Piette, G., Begin, A. and Holley, R. A. 2000. Diffusion of acetic and propionic 

acids form chitosanbased antimicrobial packaging films. Journal of Food Science, 65: 768-773. 
2. Lacroix, M. Le, T. C., Ouattara, B., Yu, H., Letendre, M., Sabato, S. F., Mateescu, M. A. and patterson, G. 

2002. Use of γirradiation to produce films from whey, casein and soya proteins structure and functionals 
characteristics. Radiation Physic and Chemistry, 63: 827-832.  

3. Rayner, M., Ciolfi, V., Maves, B., Stedman, P. and Mittal, G. S. 2000. Development and application of soy-
protein films to reduce fat intake in deep-fried foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 777-
782. 

4. Shellhammer, T. H., Rumsey, T. R. and Krochta, J. M. 1997. Viscoelastic properties of edible lipids. Journal 
of Food Engineering, 33: 305-320 

5. Lieberman, E. R. and Gilbert, S. G. 1973. Gas permeation of collagen films as affected by cross-linkage, 
moisture, and plastisizer content. Journal of Polymer Science, 41: 3343. 

6. Lent, L. E., Vanasupa, L. S. and Tong, P. S. 1998. Whey protein edible film structures determined by atomic 
force microscope. Journal of Food Science, 63: 824-827. 

7. Pavli, F., Argyri, A.A., Nychas, G.J., Tassou, C. and Chorianopoulos, N., 2018. Use of Fourier transform 
infrared spectroscopy for monitoring the shelf life of ham slices packed with probiotic supplemented edible 
films after treatment with high pressure processing. Food Research International, 106, pp.1061-1068. 

8. Lakowicz, J. R. 1999. Principles of fluorescence spectroscopy. Plenum Press, New York, USA. 
9. Embuscado, M. E., & Huber, K. C. (2009). Edible films and coatings for food applications (pp. 213-214). 

NewYork, NY, USA: Springer. 
10. Brandenburg, A. H., Weller, C. L. and Testin, R. F. 1993. Edible films and coatings form soy protein. Journal 

of Food Science, 58: 1086-1089. 
11. Arvanitoyannis, I. and Biliaderis, C. G. 1998. Physical properties of polyolplasticized edible blends made of 

methyl cellulose and soluble starch.  Carbohydrate Polymers, 38: 47-58. 
12. Liu, C. C., Tellez – Garay, A. M. and Castell-Perez, M. E. 2004. Physical and mechanical properties of peanut 

protein films. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, 37: 731-738. 
13. Kaya, S. and Kaya, A. 1999. Microwave drying effects on properties of whey protein isolate edible films. 

Journal of Food Enginering, 43: 91-96. 
14. Rayner, M., Ciolfi, V., Maves, B., Stedman, P. and Mittal, G. S. 2000. Development and application of soy-

protein films to reduce fat intake in deep-fried foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 777-
782. 

15. Kester, J. J. and Fennema, O. 1989. An edible film of lipids and cellulose ethers. Journal of Food Science, 54: 
1391-1392. 

16. Shi, Z.; Yang, Q.; Kuga, S.; Matsumoto, Y. Dissolution of Wood Pulp in Aqueous NaOH/Urea Solution via 
Dilute Acid Pretreatment. J. Agric. Food Chem. 2015, 63 (27), 6113−6119. 

17. Piyada, K., Waranyou, S. and Thawien, W., 2013. Mechanical, thermal and structural properties of rice starch 
films reinforced with rice starch nanocrystals. International Food Research Journal, 20(1). 

18. Arora, A., and Padua, G., “Review: Nanocomposites in Food Packaging”, Journal of FoodScience,75(1), 43-
49(2009). 

19. Nishiwaki-Akine, Y., Kanazawa, S., Uneyama, T., Nitta, K. H., Yamamoto-Ikemoto, R., & Watanabe, T. 
(2017). Transparent woody film made by dissolution of finely divided Japanese beech in formic acid at room 
temperature. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5(12), 11536-11542. 

20. Dewettinck, K., Deroo, L., Messen, W. and Huyghebaert, A. 1998. Agglomeration tendency during top-spray 
fluidized bed coating with gums. LebensmittelWissenschaft und Technologie, 31: 576-584.   

21. Lee, K. Y. Shim, J. and Lee, H. G. 2003. Mechanical properties of gellan and gelatin composite films. 
Carbohydrate Polymers, 56: 251-254. 

22. Mortazavian, A. M., Azizi, H. and Sohrabvandi, S. 2009. A review: Applicatinal edible films in food. Iranian 
Journal of Food Science and Technology. Accepted for publication.  

23. Debeaufort, F. and Voilley, A. 1994. Aroma compound and water vapor permeability of edible films and 
polymeric packagings. Journal of Agricultural Food Chemistry, 42: 2871-2875.   

24. Oymaci, P. and Altinkaya, S.A., 2016. Improvement of barrier and mechanical properties of whey protein 
isolate based food packaging films by incorporation of zein nanoparticles as a novel bionanocomposite. Food 
Hydrocolloids, 54, pp.1-9. 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  دانشگاه محقق اردبیلی، 1397مهرماه  11و  10

 
 

6  

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

25. Anker, M., Berntsen, J., Hermansson, A. M. and Stading, M. 2001. Improved water vapor barrier of whey 
protein film, by addition of an acetylated monoglyceride. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 
3: 81-92. 

 
  

A review of the types of environmental edible films 
 

Abstract   
Today, the biodegradability properties of edible films have made them films as an 
alternative to polymeric and non-biofilm films that are currently in use, as these films 
are as mentioned. They are not biodegradable and have irreparable effects on the 
environment and natural resources, which is a solid reason to turn to these biofilms, 
among which the most important films are edible films for coating materials Food and 
film used in the packaging and coating industry of confectionary, vegetables and fruits, 
products Bread, cereals and snacks, and so on. The films are different due to different 
factors, including the type and method of production. Recently, films are from 
lignocellulose materials that are biodegradable and contain various natural resources or 
herbaceous plants such as wheat straw, rice peel, corn stalks and other plant sources. 
They are based on their nature in various fields, properties and other properties of the 
films, including preventive properties, biodegradability, transparency and optical 
properties, and mechanical strength, which itself includes tensile strength and Elasticity 
can be traced back to the precise methods and tools used in this article for some of them. 
Placed browsing discuss and study the contract. 
 
Keywords: Biodegradable film, Lignocellulosic material, Barrier properties, 
Elasticity, Optical properties 

 

 
 
 
 


