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چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير نانو پليمر رساناي پليآنيلين بر خصوصيات ساختاري و ملکردي و زيستي
بيوکامپوزيت کيتوزان است .در اين پژوهش از نانوذرات رساناي پليآنيلين براي بهيود خصوصيات ساختاري کيتوزان
استفاده شد که بدين منظور نانو کامپوزيت کيتوزان -پليآنيلين در ترکيب غلظتهاي مختلف پليآنيلين و زمان سنتز
( ۰۶-1دقيقه) با هدف توليد بستهبندي آنتيباکتريا و زيستتخريبپذير سنتز شده و نيز خصوصيات فيزيکي ،ساختاري
و ملکردي فيلمها مورد بررسي قرار گرفتند .خصوصيات ساختاري با استفاده از روش طيفسنجي مادون قرمز و پراش
اشعه ايکس و اندازه ،شکل و مورفولوژي ذرات سنتز شده با استفاده از روش ميکروسکوپ پويش الکتروني بررسي شد.
نتايج نشان دادند نانو ذرات پليآنيلين سنتز شده در ماتريکس پليمري کيتوزان کروي شکل و در ابعاد  ۴۶-۵۴نانومتر
ميباشند .بررسي تأثير پليآنيلين بر خصوصيات فيزيکي فيلم کيتوزان هم نشان داد که با افزايش غلظت پليآنيلين و زمان
سنتز ميزان حالليت آبي ،نفوذپذيري به بخارآ

فيلمها کاهش يافت .همچنين نانوکامپوزيتهاي سنتز شده به دليل کدر

بودن ،در غلظت باالي پليآنيلين مي توانند در بستهبندي مواد غذايي حساس به نور مورد استفاده قرار گيرند.
بسته بنبدي هباي زيسبت تخريبب پبذير ببا حفاظبت از

واژه هاي كليدي

محصو در برابر آسيب هاي مکانيکي ،فيزيکي و شبيميايي

کيتوزان ،پليآنيلين ،پليمرهاي رسانا و زيست تخريبپذيري

محصوالت غذايي مانع از کاهش کيفيت آنهبا مبيشبوند.

 -1مقدمه

همچنبين مبيتواننبد ببه نبوان حامبل مبواد مببدميکرو

فيلم ها و پوشش هاي بستهبندي زيست تخريببپبذير ببه

بهصورت بستهبنبديهباي مبدميکروببي ،از فعاليبتهباي

دليل ويژگيهاي دوستدار محيط زيست بودن و وابستگي کم

ميکروبي جلوگيري کرده و موجبب افبزايش مبدت زمبان

به منابع غيرقابل تجديد ،جايگزين مناسبيي ببراي فبيلمهباي

نگهداري محصوالت غذايي شوند .در طي سا هباي اخيبر

سنتزي در صنعت بستهبندي ميباشند کبه توجبه بسبياري از

مطالعات زيادي بر روي جبايگزيني پليمرهباي سبنتزي ببا

پژوهشگران را به خود جلب کردهاند .نتايج زيسبتمحيطبي
مصرف پالسبتي

بيوپليمرهاي زيست تخريب به ويژه ببا هبدف بسبتهبنبدي

در صبنعت غبذا ،صبنعت بسبتهبنبدي را

مواد غذايي صورت گرفته است .اغلب معايب و مشکالت

تشويق به توليد بستهبندي از مواد تجديدپذير نموده است.

در مورد پليمرهاي سنتزي ،در مبورد بيوپليمرهبا ببه دليبل
زيست تخريب پبذيري آن هبا در طييعبت مطبرن نيسبت و

 -1دانببش آموختببه کارشناسببي ارشببدگروه لببوع و صببنايع غببذايي،

همين امر توجه بسياري از محققين صنعت بستهبندي مبواد

دانشکده کشاورزي مؤسسه غير انتفا ي آفاق اروميه.

غببذايي را بببه سببمت مطالعببه بببر روي اسببتفاده از انببوا

(* نويسبببببببببببببببببنده مسببببببببببببببببب و

بيوپليمرها براي ساخت بسته بندي هاي زيست تخريبپذير

)behzadmohammadi722@gmail.com
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معطوف کرده است [ .]1نانو کامپوزيت ماده مرکيي است کبه

مقاومت حرارتى ،سختى ،ممانعبت آن در براببر گازهبا و

حداقل يکي از فازهاي تشکيل دهنده آن داراي ابعاد نانو (بين

هزينه تهيه آن ،کاربرد تنهاي آن را در صنعت بستهبندي با

 1تببا  1۶۶نببانومتر) مببيباشببد [ .]۲نببانو کامپوزيببتهببا

مشکل روببهرو کبرده اسبت در نتيجبه خبواص ممبانعتي

جايگزين هاي جديد براي روشهاي سنتي بهيود خصوصيات

کيتبوزان مبي توانبد در ترکيبب ببا سباير پليمرهبا ماننبد

مببيآينببد .نببانو کامپوزيببتهببا بببه دليببل

پلببيآنيلببين بهيببود يابببد .پليمرهبباي رسببانا پليمرهببايي بببا

پليمرهببا بببهحسببا

حامر براي بستهبندي نوشابه هاي غيرالکلبي و مبواد غبذايي

ميباشند .ازجمله خبواص پليمرهباي رسبانا مبيتبوان ببه

مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]۳کيتوزان پليساکاريدي خطي

خاصببيت الکتريکببي ،ماناطيسببي ،نببوري ،ترشببوندگي،

متشکل از واحدهاي -Dگلوکز آمين و -Nاستيل  -Dگلبوکز

مکانيکي و جذ

امبواج الکتروماناطيسبي باشبد .تباکنون

آمين ميباشد که از استيلنزدايي کيتين تهيه مبيگبردد .داراي

تحقيقات زيادي روي پليمرهاي رسانا انجباع گرفتبه اسبت

خواص منحصر به فرد از قييل زيستتخريببپبذير ،زيسبت

که در ميان پليمرهاي رسانا پليآنيلين و پليپيرو  1به دليل

سازگاري ،مدميکروبي و آنتياکسيداني ميباشد .منيع اصبلي

سهولت توليد ،پايداري بيشبتر ،و در دسبترس ببودن مبواد

کيتين منابع دريايي از قييل سختپوسبتان ميگبو و خرچنب

اوليه بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند [ .]۷اصوالً پليآنيلبين
ردوکس 2پليمر شناخته مبيشبود و ببه روش

ميباشد .ساختار سبخت و حوبور پيونبدهاي هيبدروژن در

به نوان ي

کيتببين منجببر بببه حالليببت مببعيف آن در حببال هبباي آلببي

شيميايي و الکتروشيميايي در محيط اسيدي تهيه مبيشبود

ميگردد .در صورتي که کيتوزان به دليل حوبور گبروههباي

کببه انتخببا

روش بببه نببو کبباربرد آن بسببتگي دارد .در

آمين و تشکيل پليالکتروليت کاتيوني در حال هباي اسبيدي

صورت نياز به فيلمهاي نباز ،،خبواص و خلبوص بهتبر،

رقيق حل ميشود .وامل مختلفي مانند دما درجه اسبتيلزدا،

روش الکتروشيميايي توصيه ميشود .پلبيآنيلبين ببه دليبل

اندازه ذرات وزن مولکولي بر روي حالليت کيتوزانتأثيرگبذار

ساختار متنو  ،پايداري حرارتبي و تابشبي ،هزينبه پبايين،

است .از جمله خصوصيات اين پليمر ميتوان به هزينبه کبم،

آساني سنتز و خاصبيت رسبانايي در زمينبههباي مختلبف

زيسببت سببازگاري ،زيسببتتخريبببپببذير ،چسببيندگي،

ازجملببه ميکروالکتروني ب هببا ،پوشببشهبباي خببوردگي و

مدميکروبي ،غيرسميت ،مدقارچي و توانايي تشبکيل فبيلم

حسگرها کاربرد دارد .از بيشترين کاربردهاي اين پليمرهبا

اشبباره نمببود [ .]۵مکانيسببمهبباي مختلفببي بببراي خاصببيت

ميتوان به استفاده از آنها در تهيه اليههباي از ببين برنبده

مدميکروبي کيتبوزان نبوان شبده اسبت کبه واکبنش ببين

الکتريسيته ساکن ،و تهيه پوششهاي مقباوع ببه خبوردگي

مولکو کيتوزان داراي بار مثيت با غشباي سبلو داراي ببار

اشاره کرد .تيديل پليمرهاي رسانا به شکل فيلم و اليباف را

منجر به نشت ترکييبات پبروت ين دار و سباير

براي استفاده گسترده از اين پليمرهبا همبوار مبيکنبد [.]۸

ترکييات درون سلو به خارج سلو ميشبود [ .]۴همچنبين

استفاده از آن براي جلوگيري از خوردگي ،يك انقال

در

کيتوزان به نوان دفعکننده مل کرده که فلزات کبم مقبدار را

محافظت از فلزات را به وجود آورده است .محافظت الي

مقيد کرده در نتيجه از توليد سموع و رشد باکتري جلبوگيري

آن در مقابل بارهاي الکتريکي ساکن موجب کباربرد آن در

امل اتصا دهنده با آ  ،با ث

و

منفي ميکرو

ميکنند .کيتوزان به نوان ي

ساخت اجزاي الکتروني

باکيفيت باال شده است .جذ

ناصر سنگين از محلو هاي آبي و کباهش آلبودگي

فعا شدن فرايندهاي مختلف در بافت ميزبان مبيشبود .و از

انتقا

فعاليت آنزيمهاي مختلف جلبوگيري مبيکنبد [ .]۰ويژگبي

محيط زيست نيز از کاربردهاي اخير آن محسو

ميشبود.

آ دوسبت و ببه دنيبا آن خصوصبيات مکبانيکي مبعيف
کيتوزان در حوور آ  ،محيطهاي مرطو
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و ناکبافي ببودن

1- Polypyrrole
2- Redox
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خصوصيات حرارتي ،مقاومت و رسانايي بهيود يافته در حا

الکترونهاي مزدوج هستند که داراي خبواص الکترونيکبي

کامپوزيتهباي پلبيآنيلبين ببا پليمرهبايي چبون پلبياسبتر،

 -2-2تهيه نانو کامپوزيت کيتوزان  -پلي آنيلين

نايلونها PVC ،و غيره ببا بهبرهجبويي از خبواص مکبانيکي
پليمر کالسي

( ايق) به نوان ماتريس ،خواص الکتريکبي و

مقطر حل شده و سپس به آن  ۳۴ميليليتر اتانو امافه

ردوکس پليآنيلين ميتوانبد دنيباي جديبدي را در گسبترش

شد .براي اسيدي شدن محيط و سنتز پليآنيلين به محلو

دامنه کاربردهاي پليآنيلين باز کند [.]9

فوق  2/5ميليليتر  HClغليظ امافه شد و پليآنيلين

 -2مواد و روشها

برحسب درصدهاي موجود براي هر تيمار در(جدو  )1به
کيتوزان(مار ،هند)،

محلو امافه شده و طيق زمانهاي موجود در(جدو )1

گليسرو خلوص (٪9۸مر-،آلمان) ،اسيد استي ( ٪1مر-،

براي هر تيمار اجازه سنتز داده شد .اين روش براي تمامي

مواد آزمايشي استفاده شده
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 ۴۶۶ميليگرع پتاسيم دي کرومات در  1۴ميليليتر آ

آلمان) ،آ

نمونهها تکرار شد(شکل .)1

مقطر ،پليآنيلين (سيگما) ،پتاسيم دي کرومات

(سيگما) ،اتانو (مر HCl ،)،غليظ (مر )DPPH( ،)،شرکت
سيگما (آمريکا) ،کلسيم کلريد(مر– ،آلمان) ،محيط کشت
نوترينت آگار(سيگما) ،دستگاههاي مورد استفاده ترازوي

شکل( -1آ) فيلم قالبگر شده کيتوزان شاهد ) ( ،فيلمها نانو

ديجيتالي  RADVAGبا دقّت  8/881مد  ،WTB200هيتر

کامپوزت اصالنشده با پليآنيلين
جدو  -1طرن آزمون مرکب مرکزي اثر غلظتهاي

استريل  PECOايران ،دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-VISمد

نانوپليمر پليآنيلين و غلظتهاي سنتز بر خصوصيات ملکردي

(UNICO 2100يونيکو -آمريکا) ،لوازع شيشهاي (بشر ،ارلن،

فيلم کيتوزان

پيپت ،دماسنج و  )...سينا شيشه ايران ،دستگاه رن سنج

امل  1زمان سنتز

امل  ۲غلظت پليآنيلين

(دقيقه)

(مو بر ليتر)
۶/۶۴۴

 colorimeterمد  ،Minolte model CR-410 japanدستگاه

تيمار

پراش ايکس  MPDمد (B.Vساخت کشور هلند) ،دستگاه

1

۵۷/۴

پراش ايکس  Mpdمد ( )Philips- Xpertساخت کشور

۲

۰۶

۶/۶1

هلند ،ميکروسکوپ روبش الکتروني ،Tescan Vega-3

۳

۲۲/۴

۶/۶۴۴

۵

۳۴

۶/۶۳۲۴

۴

۳۴

۶/۶۴۴

۰

۰۶

۶/1

 -1-2سنتز فيلم کيتوزان

۷

۳۴

۶/۶۴۴

ابتدا  5گرع پودر کيتوزان (مار ،هند) در ۳۶۶ميلبي ليتبر

۸

۳۴

۶/۶۷۷۴

9

۳۴

۶/۶۴۴

بهيود خاصيت انعطافپذير فيلم ۲ميليگرع گليسبرو (مبر،

1۶

۳۴

۶/۶۴۴

11

۳۴

۶/۶۴۴

با درصد خلوص  )9۸۱به نوان پالسبت سبايزر ببه محلبو

1۲

1۶

۶/۶1

امافه شد و در آخر محلو به مدت  ۸سبا ت در دمباي 9۶

1۳

1۶

۶/1

درجه بر رو هيتر اسبتريل هبم زده شبد و بعبد از يکنبواختي

1۵

1

۶/1

1۴

۴

۶/1

1۰

نمونه شاهد

نمونه شاهد

انکوباتور(شيماز ايران) ،دستگاه اسپکترومتر( )FTIRمد
 2002آلمان.

محلو اسيد استي

) )1۱ v/vو آ

تهيه شد .سپس بهمنظور

کامل  1۴۶ميليليتر از محلو به قالبهاي پالستيکي(به لت
خش

شدن يکنواخت و جدا شدن خودبهخود و يکنواخبت

 -3-2اندازهگيري ميزان بار الکتريکي فليمها

از قالب) امافه شدند و به مدت  ۷۲سا ت در دمباي محبيط
قرار گرفتند تا خش

هدايت يا مقاومت الکتريکي فيلمها توسط دستگاه

شوند.

مولتي متر  HIOKIمد
02

 DT۵۲۴۲انجاع گرفت .ابتدا
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دستگاه بر روي مقاومتسنج تنظيم شد و دو الکترود دستگاه

ي بار فالکونها وزن شدند .مقدار بخارآ

با فاصله  1سانتيمتري از هم روي فيلمها قرار گرفتند سپس

فيلم از روي کاهش وزن فالکونها تعيين شد .منحني

مقدار مقاومت الکتريکي نمونهها ثيت گرديد .اندازهگيري

کاهش وزن فالکونها با گذشت زمان رسم شد و پس از

مقاومت الکتريکي در پنج نقطه از پشت و روي فيلمها انجاع

محاسيه رگرسيون خطي ،شيب خط حاصله محاسيه

شد و از ا داد ميانگين گرفته شد.

گرديد .از تقسيم شيب خط کاهش وزن مربوط به هر
فالکون به سطح فيلم که در معرض انتقا بخارآ

 -4-2حالليت فيلم در آ
حالليت در آ

يارت است از درصد ماده خش

که پس از  ۲۵سا ت غوطهوري در آ

داشت ،آهن

فيلم

بخارآ

به حالت محلو
طيق روش

 WVPطيق روابط( 2و  )3محاسيه گرديد

اوليه به مدت  ۰سا ت در آون در

()3

دماي  1۶۴درجه سانتيگراد توزين شده سپس وزن

 -6-۲آزمون پراش اشعه

گرديد( .)W1سپس  ۶/۲۵۴ميليگرع از نمونههاي فيلم در ۴۶

X

آزمون پراش اشعه  Xبر روي فيلمها توسط دستگاه

مقطر غوطهور شده و درحاليکه بهصورت

پراشسنج ( MPDمد فليپس ساخت کشور هلند) واقع

مقطعي هم زده ميشد در دماي  ۲۴درجه سانتيگراد به مدت

در آزمايشگاه  X- Rayدانشگاه تربيت مدرس انجاع گرفت.

 ۰سا ت با دور  ۲۴۶rpmقرار گرفت .سپس محلو از کاغذ

ابتدا نمونهها بر روي ديس هايي فشرده شدند .توليد اشعه

صافي واتمن شماره  ۵يور داده شد و در آخرين وزن ()W2

 CuKفيلتر شده با نيکل با طو موج  8/1۵۴ nmانجاع

آن بعد از خش کردن در آون به دست آمد [ .]11ميزان

شد .براي انجاع آزمون ژنراتور توليد اشعه ايکس در

حالليت با استفاده از رابطه( )1به دست ميآيد

 ۵۶KVو  ۵۶mAتنظيم شد و نمونهها در معرض اشعه

X

قرار گرفتند .تشعشعات بازتابشي از نمونه در دماي محيط

()1

و در محدودۀ زاويه 2θاز  ۲°تا  ۷۶°سر ت انجاع آزمون

 -5-2اندازه گيري نفوذ پبذيري نسبيت ببه بخبار آ

 1°minو اندازه گاعها  ۶/۶۲°اندازهگيري شد .شاخص

)WVP(1

اندازهگيري انتقا بخارآ

طيق

بلورينگي 3که نشاندهنده ميزان نظم آرايشي رشتههاي

روشASTM E96-92

فيير ميباشد از رابطه ( )4به دست ميآيد

در تحقيق کاساريکو و همکاران ( )۲۶۶9انجاع گرفت .براي

()4

اين کار از فالکونهايي با قطر  ۲ CMاستفاده شد1۶ .
ميليليتر آ

 WVTR2و نفوذپذيري به

()2

ريم و همکاران( )۲۶1۶انجاع گرفت .تکّههاي فيلم براي

ميلي ليتر آ

انتقا بخارآ

قرار

مقطر با فشار بخارآ

 I002شدت بازتابش از سطح کريستا فيلم و

 ۲/۷۳۳× 1۶۳Paدر

Iam

شدت پخش اشعه  X- Rayميباشد که ناشي از بخش

دماي۲۶C°و RH=%1۶۶داخل فالکونها ريخته شد .قطعهاي

آمورف نمونه ميباشد(شدت پراش در زاويه۲θ=1۸ °

از فيلمها بهاندازه قطر دهانه فالکون برش داده شده و با ذو

انجاع گرفت) .اندازه بلورها هم با استفاده از فرمو شرر

پارافين جامد به دهانه فالکون چسيانده شدند .سپس

( )5اندازهگيري شد.

فالکونها توزين شده و درون دسيکاتور حاوي سيليکاژ در

()5

دماي  ۲۶درجه سانتيگراد ،صفر RH=%با فشار بخارآ

)Crystallite size =λ 0.9/(β cos θ

صفر پاسکا قرار گرفتند .به مدت 1۶سا ت هر دو سا ت
2- Water Vapor Transmission Rate
3- Crystallinity Index

1- Water Vapour Permeability
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درميآيد [ .]1۶براي اندازهگيري حالليت در آ
رسيدن به وزن خش

انتقا يافته از

 λطو موج اشعه  β )0.154 nm( ،Xرض پي

موجود در پژوهشکده متالوژي رازي(تهران) انجاع

پراش در

نصف ارتفا مربوط به نمونه و  θزاويه بازتا  1است.

 -۷-۲آزمون

پذيرفت .بهمنظور بررسي تأثير افزودن پليآنيلين بر روي

طيفسنجFTIR 2

ريزساختاري فيلمهاي توليد شده تصاوير ميکروسکوپ

براي انجاع آزمون  FTIRاز دستگاه(

الکتروني از سطح فيلمها تهيه گرديد .ابتدا فيلمها به کم

Perkin

چسب نقره بر روي پايه آلومينيومي چسيانده شدند .پايهها

 FTIR (Spectrum Two, Elemer,USAموجود در دانشگاه

در ي

اروميه استفاده شد .قرصهاي ناز ،با مخامت کمتر از ي
و آسيا

ميليمتر از اختالط آ

نمونههاي فيلم و يا نانو

شده و به مدت پنج دقيقه با طال پوشش داده شدند.

به نسيت 1 ۲۶و

تصويربرداري از نمونهها بهوسيلة ميکروسکوپ الکتروني

ا ما فشار حدود  ۰۶KPaبه مدت 1۶دقيقه در دستگاه تهيه

روبشي با کاربردي  ۲۶کيلووات و در بزرگنمايي ۰

قرص به دست آمد و طيف يور نمونهها در محدوده دد

نانومتر انجاع پذيرفت [.]1۵

موجي  ۵۶۶۶ cm-1 - ۵۶۶cm-1و با قدرت تفکي ۶/۴ cm-1

 -1۶-۲اندازهگيري خواص رنگي

ذرات پوششدار شده با پتاسيم برميد خش
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خش

دستگاه پوششدهنده /پاشنده تا نقطه بحراني

براي اندازهگيري رن

مورد آناليز قرار گرفت [.]1۲

مد ( )CR-410 Japanموجود در گروه باغياني دانشکده

 -۸-۲يور نور و شفافت فيلمها

کشاورزي دانشگاه اروميه استفاده شد .ابتدا دستگاه توسط

ويژگي ممانعتکنندگي در برابر يور نور مرئي در فيلمها
با استفاده از دستگاه
)(UNICO2100

در

UV-Vis

طو موجها

سطحي از دستگاه رن سنج

اسپکتروفتومتر3

تعيين

شده

صفحه سفيد استاندارد کالييره شد .سپس فيلمها بر روي

مد

ي

۵۵۶

پليت سفيد قرار گرفته و ميزان رن

آنها با استفاده از

نانومتر(شفافيت) و  ۰۵۶نانومتر( يور نور) انجاع گرفت.

دستگاه رن سنج اندازهگيري شد .اين دستگاه چهار

بدين منظور قطعات  ۵×1از فيلمها بريده شد و مخامت

طو موج در محدوده امواج ناحيه مرئي را اندازه ميگيرد.

آنها در  ۴نقطه در امتداد فيلم اندازهگيري شد .سپس

نتايج شامل اندازه سه بعد رن

با شاخصهاي * a* ،5Lو

قطعههاي بريده شده فيلم در ديواره شفاف داخل سل

* bميباشد ،که به ترتيب نمايانگر روشنايي (از  L=۶براي

از

سياه تا  L=1۶۶براي سفيد) ،سيز تا قرمز ( a= -۰۶براي

نمونهها قرائت گرديد [ .]1۳ميزان يور نور از رابطه ()6

سيز a=۰۶براي قرمز) و آبي تا زرد (از  b= -۰۶تا b =۰۶

محاسيه شد

براي زرد) ميباشند .با استفاده از روابط ( 1 ،0 ،7و )18

کوارتزي 4قرار داده شد و ميزان جذ

و شفافيت هر ي

مقادير اختالف کل رن

()6
 A600ميزان جذ

در طو موج ۰۶۶نانومتر و  Xمتوسط

()7

مخامت فيلم برحسب ميليمتر است.

 -9-۲آزمون مي کروسکوپ روبش الکتروني
بررسي

ريزساختاري

فيلمهاي

ميکروسکوپ پويش الکتروني

توليدي

و سفيدي محاسيه گرديد [.]1۴

بهوسيله

()0

= YI

()1

]WI = 1۶۶-])1۶۶-L)2 +a2 + b2

()18

روبشيTescan Vegan3-

1- Angle of Reflection
2- Fourier-Transform Infrared Spectroscopy
3- Spectrophotomter
4- Quartz

=*C

5- Lightness
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قسمت

 -11-۲اندازهگيري خواص مدميکروبي و مدقارچ

) پي هاي پهن مشخصي را براي پليآنيلين

نشان ميدهد در حاليکه الگوي پراش پرتو ايکس کيتوزان

فيلم

 -پليآنيلين (در قسمت ث) کاهش نسيي قلّهها را در

اندازهگيري خواص مدميکروبي فيلم با استفاده از روش

محدوده زاويه  ۲θ=1۴/۸و ۲θ=۲1/۳ °در مقايسه با

انتشار در سطح آگار انجاع گرفت .خواص مدميکروبي فيلم

حداکثر پي هاي مربوط به پليآنيلين در محدوده

در محيط کشت جامد بر روي باکتريهاي آسپرژيلوس نايجر

زاويه ۲θ=۲۵/۰°نشان ميدهد .اين کاهش شدت قلّه در

و ايکولي در سطح  NAو  PDAانجاع گرفت .ابتدا محيط
محلو حاوي باکتري به محيط امافهشده و تکّههاي فيلم

دو سطح پايه ( )۶1۶و ( )1۶۶مربوطه باشد که

بهاندازه  ۰ mlبرش داده شده و در داخل پليت گذاشته شد و

نشاندهنده شکلگيري پيوند شيميايي جديد بين کيتوزان -

به مدت  ۷۲سا ت در انکوباتور 1با دماي ۳۷درجه قرار

پليآنيلين در اين دو سطح پايه ميباشد ] 1۸و  .[19به

گرفت تا کامل رشد کنند .بعد از پايان رشد قطر متوسط هاله

يارت ديگر ،نفوذ ذرات پليآنيلين به ماتريکس فيلم

ايجاد شده توسط کوليس اندازهگيري شده و مساحت هاله

کيتوزان و پخش يکنواخت آن در سرتاسر ماتريکس با ث
کاهش حالت کريستالي کيتوزان و تشکيل پي

ايجاد شده محاسيه گرديد [.]1۰

در زاويه

پايينتري ميشود .مطابق با قانون براگ ،هرچه زاويه پراش

 -۳تجزيه و تحليل آماري

ايجاد شده کمتر باشد يعني پخش شدن نانوذرات در

آزمايشات اين تحقيق بر اساس طرن آماري مرکب

ماتريکس پليمر بهتر رخ داده است [ 28و .]21

مرکزي در سطح احتما  9۴درصد و با استفاده از نرعافزار
آماري  Design expert-7انجاع گرفت و نمودارها با استفاده
از همين نرعافزار و نيز به کم

نرعافزار  Excelرسم شدند.

 -۵نتايج و بحث
 -1-۵نتايج آزمون پراش اشعه

)XRD2(X

شکل  -۲آزمون پراش اشعه ايکس کيتوزان (آ) ،پليآنيلين ( )،

شکل( )۲نتايج آزمون  XRDبر روي فيلم خالص کيتوزان
(قسمت آ) ،پليآنيلين (قسمت

کيتوزان  -پليآنيلين (ث)

) و نانو کامپوزيت کيتوزان

 -2-4نتايج آزمون

 -پليآنيلين (قسمت ث) را نشان ميدهد .الگوي پراش

طيفسنجي مادون قرمز ابزار جهت بررسي ومعيت

پرتوايکس فيلم کيتوزان (در قسمت آ) پي هاي پراکندگي

پيوندها و ريز ساختار مواد و مطالعه باندهاي هيدروژني و

معيفي را در محدوده زاويه  ۲θ=11/۷°نشان ميدهد که
مربوط به يکنواختي سطح ميباشد و با ث تشکيل پي

FTIR

قابليت آميختن پليمرها ميباشد [ .]۲۲شکل ( )۳طيف

در

 FTIRپليآنيلين(آ) ،کيتوزان ( ) ،کيتوزان  -پلي آنيلين

زاويه پايينتر و ارتفا کمتر ميشود و پي هاي زاويه°

(ث) را نشان ميدهد .طيف  FTIRکيتوزان خالص

 ۲θ=۲1هم مورفولوژي بلورين باال براي فيلم کيتوزان را

در(شکل  )۳قسمت آ طيف  FTIRبراي پليآنيلين را نشان

نشان ميدهد [ .]1۷قسمت( -ث) هم به ترتيب الگوي

ميدهد .پي

پراش پرتوايکس براي پليآنيلين و نانو کامپوزيت کيتوزان -

تشکيل شده در فرکانس ۸۵۴ cm-1

نشاندهنده پيوندهاي خمشي  N-Hگروههاي

پليآنيلين را نشان ميدهد .الگوي پراش پرتوايکس(در

املي

شرکتکننده در پيوند هيدروژني ميباشد .وجود پيوندهاي
بنزوئيدي در فرکانس  1۴۲۶cm-1و ارتعاشات کينوئيدي در
فرکانس  1۴9۶ cm-1بيانگر اين مطلب ميباشد که

1- Incubator
2- X-Ray Diffraction
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کشتهاي مخصوص هر باکتري تهيه شده و به روش چمني

نانو کامپوزيت کيتوزان  -پليآنيلين ميتواند به اختال در

پليآنيلين به کار رفته در فرع نم

امرآلدين ميباشد .وجود

در فرکانس  ۳۵۶۶ cm-1نشاندهنده باندهاي کششي

با استفاده از SEM 1ميتوان به همگن بودن کامپوزيت،

در پليآنيلين ميباشد

حوور حفره ،سطح پراکندگي نانوذرات پليآنيلين در

در(شکل  )3طيف  FTIRبراي کيتوزان

ماتريس و وجود کلوخه و در مواردي براي جهتگيري

خالص را نشان ميدهد .کيتوزان خالص داراي پي هاي

نانو ذرات پي برد .ميکروگراف  SEMبراي فيلم کيتوزان

جذبي متمايز در فرکانس  ۳۵۵۲ cm-1ناشي از ارتعاشات

خالص نشان داد که اين فيلم بدون منفذ صاف و بدون

- NH2

خلل فرج ميباشد .که نشانگر همگن بودن و يکپارچگي

ظاهر شده در فرکانس

ساختاري فيلم تهيه شده است .شکل( )۵ميکروگراف

 ۲۸۴۶ cm-1مربوط به باندکششي ( C-Hکربن مرکزي -باند

 SEMساختاري با ذرات متراکم را براي کيتوزان

هيدروژني) در فيلم کيتوزان ميباشد که اين امر ميتواند

اصالنشده با نانو پليمر پليآنيلين نشان ميدهد .سنتز

دليلي براي باال بودن نسيي استحکاع اين فيلمها تلقي

ذرات تقريياً به شکل کروي و در ابعاد نانو با اندازه  ۵۴الي

در فرکانس  1۲۶۶ cm-1ناشي از کشش

 ۴۶نانومتر ميباشد .گرچه بعوي انياشتگيها هم مشاهده

در فرکانس  1۰۶۶ cm-1ناشي از

ميشود بايد توجه داشت ذرات بهطور غيريکنواخت و

پي

متقارن و نامتقارن  N-Hحلقه آروماتي
[ .]23قسمت

کششي متقارن و نامتقارن  -NH2و پيوندهاي خمشي
در فرکانس  1۴۴۷ cm-1ميباشد .پي
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 -3-4ريز ساختار ميکروسکوپ الکتروني ()SEM

شود[ .]۲۷پي

نامتقارن  C-O-Cو پي

ارتعاشات کششي متقارن و نامتقارن  C-Oميباشد که بيانگر

حالت کلوخهاي در ماتريس کيتوزان پخش شدهاند[.]38

ساختار ساکاريدي براي کيتوازان ميباشد [ .]25قسمت ث
در(شکل )3طيف  FTIRکيتوزان و پليآنيلين را نشان
ميدهد .که بيانگر تشکيل پيوند بين کيتوزان و پليآنيلين بوده
و همچنين پيوند هيدروژني ناشي از گروههاي  OHفعا ،
مابين کيتوزان و پليآنيلين در فرکانس ،۲9۶۶ cm-1

cm-1

شکل sem -۵فيلم کيتوزان شاهد

 ۳۵۲9ميباشد [ .]27-26در فرکانس ۲۸۶۶ cm-1کاهش
شدت پي

براي نانو کامپوزيت کيتوزان – پليآنيلين در

مقايسه با کيتوزان خالص رخ ميدهد به طوري که برخي
پي ها ناپديد ميشوند .اين نتايج نشاندهنده واکنش بين
شکل sem -۴فيلم بهينه اصالن شده با پليآنيلين

کيتوزان و پليآنيلين بوده و بيانگر تشکيل پيوند شيميايي بين

 ۵-۵هدايت الکتريکي فيلمها

کيتوزان و پليآنيلين است که تشکيل کامپوزيت را اثيات
ميکند [.]21-20

هدايت الکتريکي فيلمها به نوان امل بسيار مهمي
ميتواند در بستهبندي هوشمند مواد غذايي حسگرهاي
بيحسکننده ،سنسور گاز و غيره مورد استفاده قرار گيرد.
شکل( )۰مقاومت الکتريکي تيمارها را نسيت به مدت
زمان پليمريزاسيون و غلظت نانو پليمر پليآنيلين نشان
ميدهد .به طوري که با افزايش زمان سنتز و غلظت نانو
پليمر پليآنيلين مقاومت الکتريکي کاهش يافته و هدايت

شکل  -۳آزمون  FTIRپليآنيلين (آ)کيتوزان ( ) فيلم
نانوکامپوزيتي (ث)

1- Electron Microscopy
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زنجيره پليمري و نانو ذرات ميباشد که با افزايش زمان نانو

ميباشد .کمترين ميزان شفافيت و يور نور در

ذرات بيشتري بر روي فيلم سنتز ميشود و با افزايش مقدار

نمونههاي  ،1۶ ،9 ،۸ ،۷ ،۰ ،۴ ،۵ ،۳ ،1ميباشد که

نانو ذرات اين برهمکنش بيشتر شده و انتقا الکترون بين

نشان از کدورت فيلمهاي سنتز شده ميباشد .لت

زنجيرهها افزايش يافته و منجر به کاهش مقاومت الکتريکي

دع يور پرتوهاي  UVاز فيلمهاي نانو کامپوزيتي

و افزايش هدايت الکتريکي ميشود و همچنين با افزايش

تفرق اين پرتوها توسط نانو ذرات پليآنيلين ميباشد.

درصد نانو پليمر به دليل خاصيت رسانايي ،مقاومت

قابل ذکر است که نور يکي از مهمترين وامل فساد

الکتريکي کاهش پيدا ميکند .قابل ذکر است که رسانايي در

مواد غذايي ميباشد و برخي از محصوالت به حدي

پليآنيلين بيشتر درون زنجيرهاي بوده و برخي هم بين

نسيت به نور حساس هستند که رن  ،بو و طعم آنها

زنجيرهاي ميباشد .بنابراين با قرارگيري نانو ذرات

با حداقل اکسيداسيون حاصل از تأثيرات نور ،دچار

پليآنيلين در بين زنجيرههاي کيتوزان هدايت الکتريکي

تايير شديدي مي شود .چالش مده براي چنين

افزايش مييابد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد فيلمهاي

محصوالتي ،محافظت از محتويات بسته در برابر ورود

توليد شده از ظرفيت بااليي براي استفاده در بستهبندي

نور از منابع مختلف ميباشد ،بنابراين فيلمهاي

هوشمند مواد غذايي برخوردار هستند.

نانوکامپوزيتي سنتز شده از پتانسيل بااليي براي
بستهبندي مواد غذايي که نسيت به نور حساس هستند،
برخوردار ميباشند ،بنابراين پليآنيلين ميتواند به
نوان پرده نوري در ترکيب با ساير پليمرهاي
بستهبندي مواد غذايي به کار رود تا محتويات بسته را
در برابر اکسيداسيون نوري حفظ نمايد.

شکل  -۰تأثير زمان سنتز(آ) غلظت نانوپليمر پليآنيلين( ) بر
هدايت الکتريکي نانوکامپوزيتها

 -۴-۵يور نور و شفافيت نانوکامپوزيتها
شفافيت ي

ويژگي بسيار مهم و همچنين ي

شاخص

شکل  -7تأثير زمان سنتز(آ) و غلظتهاي نانو پليمر پليآنيلين

مهم در تعيين اطّال ات مربوط به اندازه ذرات پراکنده

( ) در يور نور و شفافيت فيلمها

شده در ماتريکس پليمر است ،به طوري که ذرات و

 -6-4حالليت در آ

گرانو هاي بزرگتر از طو موج مرئي ،مسير يور نور

ميزان حالليت در آ

را مسدود نموده و با ث افزايش کدورت فيلم ميشوند.

فيلمها مقاومت به آ

اين فيلمها

را زماني که در تماس با ماده غذايي آبي باشند ،نشان

آناليز دادهها در(شکل  )۷حاکي از آن است که تفاوت

ميدهد .به يارتي ،بيانگر کارايي آن در حفاظت از مواد

شفافيت در انوا فيلمهاي مورد آزمون معنيدار است .به

غذايي با فعاليت آبي باال و يا مواد تازه و يخزده است

طوري که فيلم خالي کيتوزان و نانو کامپوزيت با درصد

[ .]31نمودار( )1قسمت(آ) تأثير درصدهاي سنتز شده نانو

کم و زمان سنتز کم ،شفافتر از فيلم اصالن شده
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()TSM%

پليمر پليآنيلين را بر روي حالليت آبي فيلم کيتوزان نشان
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الکتريکي افزايش مييابد که لت اين امر برهم کنش بين

کيتوزان با درصد پليمر بيشتر و زمان سنتز بيشتر

ميدهد .نمودار( )1قسمت( ) تأثير زمان سنتز بر روي

 -7-4ميزان نفوذ پذيري فيلمها به بخار آ

حالليت آبي فيلم کيتوزان را نشان ميدهد.

آ

()WVP

به نوان حال يا حامل مل ميکند و موجب

تخريب بافت واکنشهاي آنزيمي و شيميايي ميشود.
نفوذپذيري به بخارآ

به حالليت و ديفوزيون 2آ

داخل پليمر بستگي دارد] .[۳۳انتقا بخارآ
A

B
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ميدهدکه ميزان نفوذپذيري به بخارآ

1

ميباشد .همانطور که در(شکل )0نشان داده شده است با

نشان داد ،اما نانو پليمر پليآنيلين به دليل خاصيت

افزايش درصد نانو پليمر پليآنيلين و افزايش زمان سنتز

هيدروفوبي (آ گريزي) آن با ث کاهش معنادار حالليت

نفوذپذيري کاهش پيدا ميکند لت اين امر ميتواند وجود

آبي فيلم کيتوزان شد .دليل اين کاهش را ميتوان افزايش

نانو پليمر پليآنيلين با نسيت منظر باال که با ث واکنش

خواص ممانعتي کيتوزان با استفاده از خاصيت آ گريزي

بينمولکولي قوي با کيتوزان و کاهش فواصل بينمولکولي

نانو پليمر پليآنيلين بيان کرد که به لت دع اتصا

و در نهايت تشکيل فيلمهاي فشردهتر و افزايش خاصيت

به ماتريس بيوپليمر کيتوزان با کاهش

آ گريزي با افزايش درصد پليآنيلين باشد که با ث

گروههاي هيدروژني آزاد جهت تشکيل پيوندهاي آ دوست
ميباشد .دليل ديگر ساختار ديس

فيلمهاي

نانوکامپوزيتي بهطور معنيداري کمتر از فيلم شاهد کيتوزان

(آ دوستي) آن حالليت آبي بااليي حدود  ۵۳۱حالليت

مولکو هاي آ

در

ماتريکس فيلم بستگي دارد .نتايج ارائه شده نشان

بر حالليت آبي فيلم کيتوزان

فيلم کيتوزان خالص به دليل طييعت هيدروفيلي

از فيلمها به

دو امل حالليت و نفوذپذيري مولکو هاي آ

نمودار ( -1آ) تأثير غلظتهاي پليآنيلين ) ( ،تأثير زمان سنتز

در

کاهش نفوذپذيري به بخارآ

مانند و يا فعل و انفعاالت

فيلم کيتوزان ميشود .لت

ديگر وجود پيوندهاي هيدروژني بين مولکو هاي

ناشي از تشکيل پيوند بين کيتوزان و نانو پليمر پليآنيلين و

پليآنيلين و کيتوزان و اتصاالت رمي قوي از نو

بهيود و تثييت ساختار فيلم کيتوزان در نتيجه اين پيوند

کوواالنسي 3در ساختار پليمر ميتواند باشد که در نتيجه

ميتواند باشد .از طرفي بيشترين حالليت مربوط به کيتوزان

انسجاع و يکپارچگي فيلم افزايشيافته و حساسيت آن به

شاهد ،کمترين ميزان حالليت به ترتيب در فيلم با غلظت

نفوذ رطوبت کاهش مييابد .نتايج به دست آمده در توافق

پليمر (۶/1زمان سنتز ده دقيقه) و ۶/۶1درصد(زمان سنتز ۰۶

خوبي با نتايج تحقيق ساير محقيقين ميباشد [ 35 ،34و

دقيقه) و ( ۶/1زمان سنتز  ۰۶دقيقه) ميباشد .نتايج نشان

.]36

ميدهد زمان سنتز در مقايسه با درصد پليمر تأثير چنداني در
کاهش حالليت آبي فيلم کيتوزان ندارد بهطوريکه در درصد
بيشتر نانو پليمر و زمان سنتز کم کمترين حالليت آبي را
نشان داد .قابل ذکر است که حالليت باال در فيلم بهينه با
درصد نانو پليمر( ۶/1زمان سنتز ۰۶دقيقه) نسيت به ساير
فيلمهاي بهينه ميتواند مربوط به حالليت نانو پليمر در آ

شکل  -0تأثير غلظتهاي نانوپليمر پليآنيلين ( ) و زمان

باشد .نتايج بهدستآمده در توافق خوبي با نتايج ساير

سنتز بر نفوذپذيري فيلم کيتوزان (آ)

محققين ميباشد [.]32

2- Diffusion
3- Covalent Bond

1- Hydrophile
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شماره  ۲ميباشد که داراي کمترين درصد نانو پليمر

 -0-4آناليز رن
نتايج حاصل از رن

ميباشد.

سنجي نمونهها نشان داد با افزايش

غلظت پليآنيلين و زمان سنتز ،مقدار روشنايي کاهش يافته و

جدو  -2نتايج خاصيت مد قارچي فيلمهاي بهينه توليد شده

فيلمها به سمت مات شدن ميل کردند .شاخص *( aقرمزي-

در برابر قارچ آسپرژيلوس نايجر
زمان

غلظت پليآنيلين

قطر فيلم

مساحت هاله

سنتز(دقيقه)

(مو برليتر)

(مل متر)

()mm2

-

۰

۵۴/۳۸

انتظار ميرفت .شاخص *( bزردي  -آبي) در ابتدا به دليل

/۶1

۰

۵/1۲

۰

۰۶

۶/1

۰

۰1/۵۷

بودن کيتوزان خالص ميزان زردي باال بوده ولي با

1۳

1۶

۶/1

۰

۴1/۵۴

سيزي) با افزايش غلظت پليآنيلين دچار کاهش شده و رن

تيمار

نمونهها سيز ميباشد که با توجه به رنگي بودن پليآنيلين اين

شاهد

-

۲

۰۶

زرد رن

کروما که معيار خلوص تعريف ميشود فيلم کيتوزان خالص
و نمونههاي اصالن شده با غلظت پليمر کم بيشترين ميزان
خلوص رن

را دارا ميباشند در نمونههاي اصالن شده با

غلظت باال کمترين ميزان کروما مشاهده ميشود که با رنگي
بودن پليآنيلين اين انتظار ميرفت .نتيجه در توافق با

شکل  -18قدرت بازدارندگي نانوکامپوزيتهاي بهينه در برابر

يافتههاي ساير محققين ميباشد(شکل  ۳۷] )1و .[ ۳۸

آسپرژيلوس نايجر

نتايج بيان شده نشان ميدهد زمان سنتز تأثير چنداني
بر روي خاصيت مدقارچي نانوکامپوزيتها در مقايسه با
درصد نانوپليمر ندارد به طوري که فيلم با درصد نانوپليمر
باال و زمان سنتز باال بيشترين هاله دع رشد و فيلم با
درصد نانوپليمر پايين با زمان سنتز باال کمترين هاله دع
رشد بر روي قارچ آسپرژيلوس را از خود نشان دادند.
شکل  -9تأثير غلظتهاي نانوپليمر پليآنيلين ( ) و زمان

نتايج خاصيت مدميکروبي در(جدو  )3بر روي باکتري

سنتز(آ) بر خصوصيات رنگي فيلم کيتوزان

اشريشياکلي گزارش شده است .شکل( )1۶خاصيت

 -9-4خاصيت مد باکتريايي و مد قارچ فيلمها

مدميکروبي فيلم شاهد و فيلمهاي بهينه را در برابر

نتايج خاصيت مدقارچي در(جدو  )2بر روي قارچ

باکتري اشريشياکلي نشان ميدهد .فيلم شاهد (کيتوزان

آسپرژيلوس نايجر 1گزارش شده است .فعاليت مد قارچي

خالص) و  ۳فيلم بهينه استفاده شده هاله ،دع رشد در

بر روي قارچ آسپرژيلوس نايجر در(شکل  )18نشان داده

برابر باکتري اشريشياکلي از خود نشان دادند .نتايج بيانگر

شده است .با توجه به طييعت مدقارچي و مدباکتريايي

آن است که درصد نانوپليمر پليآنيلين بيشترين تأثير را در

شده هاله دع رشد را از خود

مقايسه با زمان سنتز بر روي خاصيت مدميکروبي نانو

نشان دادند به طوري که بيشترين هاله در فيلم شماره ۰

کامپوزيتها دارد به طوري که بيشترين تأثير در نانو

ميباشد که هم داراي زمان سنتز باالست و هم نانوپليمر

کامپوزيت با درصد نانوپليمر باال و زمان سنتز باال ميباشد

بيشتري ميباشد .و کمترين هاله دع رشد مربوط به فيلم

و کمترين در نانو کامپوزيت با لت استفاده از المت

کيتوزان هر چهار فيلم انتخا

شيشهاي در نانو کامپوزيت شماره  1۳جمع شدن فيلم در
محيط کشت ميباشد(شکل .)11

1- Aspergillus Niger
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افزايش زمان و غلظت نمونهها داراي ت

رن

آبي ميباشند.

● استفاده از خصوصيات آبگريزي نانو پليمر رساناي

جدو  -3نتايج خاصيت مدميکروبي فيلم شاهد و
نانوکامپوزيتهاي سنتزي
تيمار

پليآنيلين براي بهيود خصوصات ممانعت

زمان سنتز

غلظت پليآنيلين

قطر فيلم

مساحت هاله

(دقيقه)

(مو برليتر)

(مل متر)

()mm2

شاهد

-

-

۰

۴۰/۸۶

۲

۰۶

/۶1

۰

9۶/۸۶

۰

۰۶

۶/1

۰

1۸۷/۲۷

1۳

1۶

۶/1

۰

1۸۲/۷۲

● استفاده از نانوذرات پليآنيلين در ماتريکس پليمري
کيتوزان براي افزايش خاصيت مدميکروبيها و طران
بستهبندي آنتيباکتريا زيست تخريب براي مواد غذايي
● افزودن نانوذرات پليآنيلين به ماتريکس پليمري
کيتوزان براي توليد فيلم مات براي بستهبندي مواد غذايي

سنتز نانو کامپوزيت کيتوزان -پليآنيلين و بررسي ويژگيهاي ساختاري و زيستي و مدباکتريايي آن

حساس به نور که دچار اکسيداسيون و تخريب بافت
ميشوند.

 -۰پيشنهادات

شکل -11تأثيرنانو کامپوزيتهاي بهينه بر روي رشد باکتري

به طور کلي بر اساس مطالعات صورت پذيرفته در اين

اشريشياکلي

پژوهش و نتايج حاصله موارد زير جهت ادامه مسير

 -۴نتيجه گيري

پژوهش و تکميل يافتهها پيشنهاد ميشوند

به کارگيري نانو پليمرهاي رساناي پليآنيلين با ث بهيود

● توسعه و بررسي نانو کامپوزيتهاي جديد با پايه

ملکرد کلي بيوکامپوزيت کيتوزان بوده و املي براي
گسترش استفاده از آن به نوان بستهبندي زيست تخريب

بيوپليمري با هدف زيست سازگاري بيوپليمرها و يافتن

پذير ميباشد .تعامل مناسب بين کيتوزان و ناپليمر پليآنيلين

جايگزين مناسب براي پليمرهاي مرسوع.
● تلفيق بيوپليمرهاي زيست تخريبپذير با پليمرهاي

که در الگوي  XRDقابل مشاهده است ،با ث کاهش ۷۶۱
فيلم کيتوزان و حالليت آبي فيلم

سنتزي براي بهرهگيري از خاصيت مدميکروبي و

کيتوزان گرديد .شفافيت فيلم کيتوزان با افزايش غلظت نانو

آنتياکسيداني بيوپليمرها و تسريع تجزيه شدن پليمرهاي

پليمر پليآنيلين  9۶۱کاهش يافته و فيلمها کدر و مات شدند

سنتزي در محيط زيست و توليد فيلمهاي فعا کاربردي با

که اين مومو ميتواند در بستهبندي مواد غذايي که به نور

قابليت توليد صنعتي.

نفوذ پذيري به بخار آ

● طراحي بستهبنديهاي هوشمند بر پايه نانوذرات

حساس هستند و نياز به پوششهاي کدر و مات دارند مفيد

پليآنيلين و بهرهگيري از خاصيت هادي الکتريسيته بودن

باشد .نتايج حاصل از ارزيابي خصوصيات مدميکروبي نانو
کامپوزيتها که ي
حسا

پليآنيلين.

خصوصيت مهم براي مواد بستهبندي به

● استفاده از نانو کامپوزيت توليد شده در بستهبندي

ميآيد نتايج افزايش را در پي داشت .بررسي

بارالکتريکي فيلمها نشان داد که فيلم کيتوزان خالص

مواد غذايي و ارزيابي خاصيت آنتياکسيداني ،مدميکروبي

بيشترين مقاومت الکتريکي را دارا بود ولي افزايش غلظت

و زيستي آن.

نانو پليمر پليآنيلين با ث افزايش هدايت الکتريکي و کاهش
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