
 https://www.qafj.iauk.ac.ir                            76-94/ مقاله پژوهشی/صفحات 1041دوره دوم/ شماره سوم/ زمستان 

 

بر  لکلوینیل اپلی -پوشش کیتوزاننسبت اختالط در  و تأثیرسازی فیلم کیتوزان بهینه

 مرغلی تخمخهای کیفیت دافراسنجه
 

 

 3، عبداهلل علیزاده کارساالری2*، داریوش خادمی شورمستی1پژمان ریاضی کرمانی

 سوادکوه، ایرانکارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی،  -1

 استادیار، گروه کشاورزی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی، سوادکوه، ایران -2

 استادیار، گروه شیمی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی، سوادکوه، ایران -3

 Dkhademi@gmail.com نویسنده مسئول: *

 3/12/1011، پذیرش مقاله: 22/11/1011دریافت مقاله: 

 

 چکیده
بت اختالط در نسکام وزیت ساازی ملوول ششالیف فیوک کیتوزان با س، ، وزن موللولی و حالل اسیدی و س ب بلارگیری آن در پوش    منظور بهینهبه

درصد(، وزن موللولی )باال و پایین( و حالل )اسید استیک  0و  2با سه عامف س،  ) 32روش فاکتوریال ابتدا در قال، یک طرح کامالً شصادفی بهمناسا،،  

وینیف پوی -و اساید سیتریک( خوا  فیییلی و ملانیلی فیوک کیتوزان بررسی شد  س ب ملوول ششلیف فیوک منتب، در شرکی، پوش  مرک، کیتوزان  

مرغ فاقد شبکشیمار  2در یک طرح کامالً شصاااادفی با مرغ های کیفیت داخوی شبکاسااان هبه نسااابت اختالط بهینه و شر یر بر فراللف با هدف دساااتیابی 

درصد  52و  21، 22های )وینیف اللف در نسبتهای مرک، کیتوزان: پویوینیف اللف و نیی پوش پوشا  )شااهد(، دارای پوشا  خالی کیتوزان و پوی   

 g/msPa  10-8و ناشراوایی )مگاپاساالال(  02/2و  12/1شرشی، و مدول یانگ )به لام کشااشااینتایج نشااان داد بیشااترین اساتل اجرا شااد   هریک از اجیا(

درصد( در فیوک کیتوزان ملوول در  33/20و بیشترین کشیدگی در نق،ه شلست )درصاد با وزن موللولی باال و اساید استیک    0( در فیوک کیتوزان 15/2

درصااد  52درصااد کیتوزان و  22وینیف اللف در نساابت پوی -های با پوشاا  مرک، کیتوزان مرغ(  همچنین شبک>P 12/1دیده شااد )اسااید ساایتریک 

شوان بنابراین می ( >P 12/1) ( بودند35/1( و اندیب زرده )11/21( و باالشرین مقادیر واحد هاو )درصاااد 25/1وینیف اللف دارای کمترین افت وزنی )پوی

بندی جهت عنوان ماده بستهوینیف اللف( بهدرصد پوی 52درصاد کیتوزان:   22در نسابت اختالط بهینه ) وینیف اللف پوی -از پوشا  کام وزیت کیتوزان  

  هفته در دمای ملیط استفاده کرد 2مدت مرغ حداقف بهافیای  ماندگاری شبک

 وینیف اللفپوش  کام وزیت، وزن موللولی، حالل اسیدی، کیتوزان، پوی های کلیدی:واژه

 

  مقدمه

مغذی و ارزان قیمت، بع امنعنوان یلی از بهمرغ، شبک

کرده  یفاا مردم جهانروزاناه   ییغاذا  یکدر رژ ینق  مهم

خوا  و لذا  ها مساات د فساااد هسااتند  مرغکشب  اساات

طی دوره نگهداری و آنها  یو عمولرد یییلیف یمیایی،شااا

موجود روی منافذ گردد  می ییرشغانباارمانی دساااتبوش  

 مرغ و از دست دادنپوسته شبکگی مرغ، شلستپوسته شبک

 یفیتافت ک یبرا یویشواند دلیکربن م یداکسیرطوبت و د

با انسداد منافذ  شوانندیها مها و پوش یوکف  (1) آن باشاد 

 و انتقال رطوبت یبرا یعنوان مان به مرغس،  پوسته شبک

 یهاپوشاا انواع مبتوفی از فیوک و    لذا،عمف کنندها گاز

  اند  با افیایمنظور مورد بررساای قرار گرفتهبدین پویمری

هاای مرشبط باا شار یر مبرل پویمرهای سااانتتیک    نگرانی

پویمرها از برخی زیساااتناپذیر بر ملیط زیسااات، ش ییه

جموه کیتوزان، با شوجه به خوا  منلصااربفرد خود شوجه 

پیشااالی، صااانایع غذایی و های بیشاااتری را در کااربرد 

ملصااول  یتوزانک ( 2) اندشاایمیایی به خود م ،وف کرده

یوک خاصیت ششلیف فو  یتین اسات ک یاییقو زداییاساتیف 

 ریینفوذپذ یدارا یتوزانک یهایوکفعالی دارد  ضمن اینله 

اکسااید کربن و اکساای ن(   )دی به گازهانساابت  یانتباب

که پوشاا   دنشااان داقبوی م،ال ات نتایج  ( 3) هسااتند

 نفییر ممرغ بدون شر شبک یداخو یفیتدر حفظ ک یتوزانک

 شرشی، که افتبدینکننده مؤ ر اساات  مصاارف یرشبر پذ
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با  یسااهدر مقا یتوزانپوشاا  کهای حاوی مرغوزنی شبک

 3شا  2 آنها ماندگاری کاه  و بدون پوشاا  یهامرغشبک

 (   0) یافت ی افیا دمای ملیط در هفته

 و یییلوشااایمیاییبر خوا  ف یتوزانکی وزن موللول

در بررسی ا ر س،  و وزن   گذاردیم یرشر آن  یلروبیضدم

و  Liuموللولی بر خصاااوصااایات ملانیلی فیوک کیتوزان، 

( گیارش کردند کیتوزان با س،  استفاده 2121هملاران )

هایی با شااافافیت و وزن موللولی باالشر موج، ای اد فیوک

، خوا  سدی در برابر ببار عالی، اساتللام کششی بیشتر 

حالل مورد  ینشریجرا اسااتیک یداساا  (2) آل بهتر شااد

نوع  مشابی شده است که حال،   در عین اساتفاده اسات  

 یهاااملوول یلیبر خوا  رئولوژ یمهم یرحاالل شاار ا  

 یتوزانک یهایوکفها نشااان داد  بررساای(  2) دارد یتوزانک

اسااتللام  یدارا یکاساات یداساا یهاشااده از ملوول یهشه

هیه ش یهایوکبا ف یسهدر مقا یباالشر یانگو مدول  یکشاش 

وه بر ال  عهستند یویکمونوکربوکس یدهایاس یرسابا شاده  

ببار  یریماانناد نفوذپاذ    یگریخوا  د یلی،خوا  ملاان 

شلت  یین یحرارش یداریو پا یلروبیضاااد م یات آل، ف اال 

 ( 5) قرار دارند یدنوع اس یرشر 

و نفوذ گاز و ببار یف ضاا  یلیخوا  ملان از سااویی،

هایی مواجه یتملدود کیتوزان را با یکاربردهابرخی آل، 

ها با آن ی،شرکبا  شلقیقات نشااان داد (  3) ساااخته اساات

ها غوبه شوان شا حد زیادی بر این ملدودیتمی یگرد یاجیا

هایی مورد کرد  ازجمواه موادی کاه در ینین کاام وزیات    

  ( اساااتPVA)1وینیااف اللاافبررسااای قرار گرفات، پوی 

 تیسااز ی،ساام یرغ یمصاانوع یمرپو یکوینیف اللف پوی

 یپو یدرولییاسااات که از ه یکو شرموپالسااات یرپذی،شبر

 ینرشاستفاده ابفاز ق یلیو  یدآیدست ماستات( به ینیف)و

 یبرا ( 8) اسااات یتوزانمبووط با ک یمصااانوع یمرهایپو

والً آن اللف، م م ینیفویپو یفض  یلیغوبه بر خوا  ملان

 ینا نیکنند شا از ف ف و انف االت بیمبووط م یتوزانرا با ک

ان خوا  یتوزدو اساتفاده شاود  گیارش شاده است که ک   

 دیبهبود ببشااا یانگمدول  ی را با افیا PVA یلیملان

(9 )   

1 Poly Vinyl Alcohol (PVA) 

اختالط  یهامنلصااار به فرد و نسااابت یهاا ی گیو

 یاجیا یرسااااختالط، نوع حالل و  یندفرآ یطشاارا یمرها،پو

 گذاردمی یرفرمول مورد نظر شر  ی اه بر نت یونفرموالسااا

 دشااونیم یفششاال یمرهاکه از اختالط پو هایییوکف ( 11)

با  یساااهرا در مقا یبهتر یلیو ملان یییلیم موالً خوا  ف

، یا  در م،ال هدهندینشاااان م ییاز آنهاا به شنها  یاک هر 

El-Hefian  ی،شرک( گیارش داد که 2111) و هملااران 

PVA ه ببشد، بیرا بهبود م یاساتللام کشش  و کیتوزان

استللام کششی فیوک  PVA یملتوا ی که با افیا ینلو

 هاییوکجذل آل در ف ین،  همچنیااباد  یم بهبود ٪01شاا  

در  ییراتبااا شغ شوانیرا م یتوزانک -PVA یااتکااام وز

با  PVA  مبووط کردن (11) آنها کنترل کرد یهانساابت

و سااایر  یریپذان ،اف ی،اسااتللام کشااشاا   ، بریتوزانک

مؤ ر  یتیکام وز هایخصااوصاایات فیییلی و ملانیلی فیوک

 (   12) بود

سااا،  و  ابتدا ا ر و برهملن  ا راتم،ال ه،  یندر ا

 دستیابی با هدف حالل، یدهایو اس یتوزانکوزن موللولی 

به ملوول ششااالیف فیوک دارای خوا  فیییلی و ملانیلی 

س ب ملوول انتبابی در شرکی، پوش    ارزیابی شد بهینه

ته بر روی پوساااوینیف اللف پوی -بیوکاام وزیات کیتوزان  

 بهترین نسبت اختالطمورد استفاده قرار گرفت شا مرغ شبک

ورد م تیان مم هایی گیبر و یدبا شرکاجیای پوش  مرک، 

 یاخود یفیتک هایفراسن همنظور یرد  بدینقرار گ یبررس

 یطمل یروزه در دما 28 ساااازییرهغ در طول ذخمرشبک

 گیری شد   اندازه

 هامواد و روش

 مواد

-352های موللولی پودر ساافیدرنگ کیتوزان با وزن

 21-191کایاواودالاتاون )وزن مااوللولی باااال( و       311

 82 زداییکیوودالتون )وزن موللولی پائین( و درجه استیف

  خریداری شااددرصااد از شاارکت نانونوین پویمر )ایران(  

)با میانگین وزن  شاااده یدرولییکاامالً ه  اللاف  ینیاف ویپو
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از  یدشااالف پودر سااافبه کیوودالتون( 82-102موللولی 

نوان عگویسرول بهشد  سیگما آلدریچ )آلمان( شهیه  شرکت

درصااد( و اسااید  99کننده، اسااید اسااتیک گالساایال )نرم

د سیتریک از شرکت مرک )آلمان( خریداری شد  شمام موا

ها شایمیایی با درجه آزمایشگاهی خریداری شده و ملوول 

آلودگی به شازه، بدون  هایشبکصااورت شازه شهیه شاادند  به

-Hyی مادر ها)از مرغ یسااا،ل یهامادفوع، بدون شرک 

line White 22±2( با وزن متوسط یاهفته 28 در سن 

 شد  یهدر مازندران شه یش ار گذارشبکمیرعه  یک از گرم

 هامحلولسازی آماده

و هملاران  Qiaoم،ابق روش شوصااایفی در م،ال ه 

ن های کیتوزا( با اندکی شغییرات، برای شهیه ملوول2121)

درصااد وزنی/ح می( مقدار مشاابصاای از   0درصااد و  2)

 111ها )با وزن موللولی باال و پائین( در هریک از کیتوزان

 1لیتر ملوول آبی اساید اساتیک یا اساید سیتریک )   میوی

درصد  31درصاد ح می/ح می( حف شاادند  گویسرول ) 

ها اضاافه شد و  کننده به ملوولعنوان نرموزن کیتوزان( به

هااای همگن، هریااک از برای باادساااات آوردن ملوول

هاای ششااالیف فیوک شوساااط همین مغناطیسااای   ملوول

درجه  01سااااعت در دمای  2مدت )رکسااایک، ژاپن( باه 

ها، و ناخالصی ساوسیو  هک زده شدند  برای خرو  حبال 

فیوتر  3های همگن شاااده با کاغذ واشمن شاااماره ملوول

نرمال در ملدوده  1ملوول با ساااود  pHشااادند  مت اقباً 

شنظیک شااادناد  در پاایاان ح ک م ین و  ابتی از هر     2/2

متر( ساااانتی 9ای )ق،ر های شااایشاااهملوول درون پویت

ساااعت در دمای اشاخ خشااک   08مدت ریبته شااده و به

درصاااد  PVA (2 ملوول یهشه یبرا ینمچنهشااادناد   

در آل مق،ر  PVAاز پودر  ی، ح ک مشبصوزنی/ح می(

  (13) طور کامف حف شدبه سوسیو درجه  81

 

1 Water Vapor Permeability (WVP) 

 مرغ  دهی تخمپوشش

 یهاها از نظر شرکمرغابتدا شبک ی،دهقبف از پوشاا 

 شدند و س ب یم دد بررس یو شلستگ یاحتمال یس،ل

عدد(  21)هر شیمار ها رغمها  بت شاااد  شبکمرغوزن شبک

 یپوشش یهادر ملوول یقهدق 1مدت بهی ورغوطهروش به

و مبووط( خالی  یها)ملوول وینیاف اللف کیتوزان و پوی

پب از خشاااک شااادن و قرار گرفتند   1به شااارح جدول 

و همچنین بدون  شاااده یمارش یهاپوشااا  کااماف، شبک  

 یرنگهدا یطمل یهفته در دما 0مدت به پوشا  )شاهد( 

 یصاااورت هفتگبه های کیفیت داخویفراسااان هشااادند  

   ( 10) گیری شدنداندازه

 1آب ها در برابر بخاریلمف یرینفوذپد   یریگانددازه 

(WVP) 

ASTM E96 (2112 ،)م،ابق با روش اساااتاندارد  

 بیشقری با ق،رشلف فیوک  یایرهدا یهانمونهب،ور خالصه  

در دسااایلاشور سااااعت  08 دتمو به یهمتر شهیساااانت 5

ظرف آزمای  دهانه  یرو یوکنمونه ف یک شاادند  ینگهدار

 ی آزمادربندی شااد  ظرف مبصااو   قرار داده شااد و 

قرار داده شااد  دساایلاشور وزن شااده و در  ،شاادهدربندی 

 8مدت ساااعته به 1در فواصااف  ی آزماظرف مبصااو  

در دو سوی فیوک،  یرطوبت نسبشفاوت ن شد  یوزشسااعت  

  کندپاسلال ای اد می 13/1583بار م ادل اختالف فشار ب

زیر  راب،هاز  هبا اساااتفادنفوذپذیری در برابر ببار آل فیوک 

 (:   12) ملاسبه شد

𝑊𝑉𝑃 =
𝑊

𝐴
×

𝑥

𝑃𝑤(𝑅𝐻1 − 𝑅𝐻2)
 

(، g/msPa: نفوذپذیری ببار آل )WVPکه در آن 

W(  نرخ افیای  وزن ظرف آزمای :g/s ،)A مسااااحت :

: فشااار ببار wP(، mضاابامت فیوک ): x(، 2mنمونه فیوک )
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: اختالف 2RH-1RHدرجااه ساااوسااایو  و  21آل در 

 درصد است   52رطوبت نسبی در 

 

 نسبت اختالط اجیای ملوول پوششی در شیمارهای آزمایشی -1دول ج

 )درصد(نسبت اختالط  فرموالسیون شیمارها

 (PVAدرصد ) 2وینیف اللف پوی (CHدرصد ) 0کیتوزان   

 - - C بدون پوش  )شاهد(

 دهی شدهپوش 

CH 111 - 
PVA - 111 

CH/PVA; 75:25 52 22 
CH/PVA; 50:50 21 21 
CH/PVA; 25:75 22 52 

 

 گیری خواص مکانیکی فیلماندازه

طول در هنگام  یاد( و ازدTS) 1یکشااشاا اسااتللام 

مربع(  متریویم 22×  51 ی)نوارها هایوک( فEB) 2شالست 

نج سبافت دستگاهبا استفاده از  یکشاش  هایآزمای شلت 

(Stable Micro System ماادل ،TA-XT2 )انگوساااتااان ،

  ابت شدند و یکشش هایفکها شوساط  شاد  نمونه  یینش 

 متریویم 2/1 ت  ابتکش  با سرع طیشلف  ییرو شغ یرون

 شااد   ابت متریویم 21 هافک ینب یهبا فاصااوه اول یه،بر  ان

 ASTMاستاندارد  D882-18م،ابق با دستورال مف شماره 

ر )حداکث، اساتللام کشاشی بر حس، مگاپاسلال   (2118)

 )مترمربع( سااا،  مق،عیروی وارده )نیوشن( شقسااایک بر ن

 اشساعطول در هنگام شلست ) یادازددرصاد  ( و یه فیوکاول

( اهیبتگی شقسیک بر فاصوه اولیه بین فکگسشا  یوکطول ف

شدند  مدول  یینکرن  ش -شن  هاییاز منلن یماًمساتق 

 یهناح ی،شصورت بهمگاپاسالال   بر حسا،  (YM) 3یانگ

    (12) کرن  ملاسبه شد -شن  هاییمنلن یکاالست

 

 

1 Tensile Strength (TS)   
2 Elongation at Break (EB) 
3 Young’s Modulus (YM) 

 شناسی فیلم  ارزیابی ریخت

 Seron)  0یروبشااا یاللترون یلروسااالو م از یااک

Technology  ماادلAIS-2100بااا قاادرت ( جنوبی ، کره

شاااناااسااای  ریباات یااابیارز یبرانااانومتر  2/3شفلیااک 

 اساااتفاده شاااد  هارییسااااختارهای سااا،  خارجی فیوک

 یهپا یبا اساااتفاده از یسااا، نقره بر رو های فیوکنموناه 

دساااتگاه  یکها در یهیساااباانده شااادند  پا  ینیومیآلوم

خشااک شاادند و  بلرانی نق،ه شا پاشاانده -دهندهپوشاا 

دند  ش یدهاز طال پوش  ینازک یهبا ال ییرسانا ی ادا یبرا

 شصاااویربرداری از نمونه در بیرگنمایی مبتوف ان ام گرفت

(15 )   

 (WL) 5گیری افت وزنیاندازه

هاا باا اساااتفاده از شرازوی   مرغابتادا وزن اولیاه شبک  

گرم  11/1، امریلاا( باا دقت   AND FA 2104دی یتاال ) 

گیری شااد  شوزین شااد  وزن نهایی در پایان هر هفته اندازه

( با شقسیک نسبت اختالف WLمرغ )درصد کاه  وزن شبک

 مرغ ملاساابه شدوزن اولیه و وزن نهایی به وزن اولیه شبک

(18   )  

4 Scanning Electron Microscopy (SEM)  
5 Weight Loss  
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 (HU) 1گیری واحد هاواندازه

صفله ا در همرغواحد هاو، شبک جهت ارزیابی شاخی

 تفادهبا اس یدهلسته شدند شا ارشفاع سفای مس،  ششیشه

گیری شاااود  ، آلمان( اندازهINSIZEاز کولیب دی یتال )

 HU= 100 log( با اساااتفاده از راب،ه HUانادیب هااو )  

)0.371.7 W –(H+7.57  ملاساابه شااد که در آنH ارشفاع :

   (   18)مرغ )گرم( است : وزن شبکWمتر( و سفیده )میوی

 (YI) 2گیری اندیس زردهاندازه

جهت ش یین این فراسن ه، ابتدا زرده و سفیده منفک 

( یین، Guangluشااده، با اسااتفاده از میلرومتر دی یتال )

( که YIگیری شاااد  اندیب زرده )ارشفاع و ق،ر زرده اندازه

حاصف نسبت اندازه ارشفاع به ق،ر زرده است، با استفاده از 

: ارشفاع زرده hملاساابه شااد  در این راب،ه  YI=h/dراب،ه 

   (   19)متر( است : ق،ر زرده )میویdمتر( و )میوی

 تجزیه و تحلیل آماری

ی با روش در قاال، طرح کامالً شصاااادف اول  ی آزماا 

درصاااد(، وزن  0و  2عامف سااا،  ) 3باا   32فااکتوریاال   

موللولی کیتوزان )باال و پائین( و حالل اسااایدی )اساااید 

 شلرار 3شیمار و  8اساتیک و اسید سیتریک( در م موع با  

 2آزمای  دوم در قال، طرح کامالً شصااادفی با ان ام شااد  

ی کیتوزان و هاهای اختالط ملوولشیمار )شااامف نساابت 

 یفو شلو یهش ی یبرارار ان ام شد  شل 3( و وینیف اللفپوی

ها اسااتفاده شااد  داده 21نساابه  SPSS ها از نرم افیارداده

ز شد و با استفاده ا یانب یارانلراف م  ±یانگین صورت مبه

شد  یفو شلو یهش یطرفه یک( ANOVA) یانبوار یفشلو

آزمون با  (>P 12/1) یداریسااا،  م ن درها یانگینو م

 شدند    یسهمقا ای دانلنیند دامنه

 

 

1 Haugh Unit 

 نتایج و بحث

 آب  ها در برابر بخاریلمف تراوایی

نساابت به  یخوراک یهاها و پوشاا یوکف نفوذپذیری

 یننسبت ب یوک،ف یل اریگیمانند  یبه عوامف مت ددگازها 

و  ییگرآل -، نساابت آبدوساات شاالفبیو  بووریمناطق 

 فهیکه وظ ییدارد  از آن ا یبسااتگ یمریپو یرهشلرک زن 

حداقف  یا یریاغو، جووگ ییمواد غذا یبندبسااته یاصااو

 ینب آن یااطراف  فضاااایغذا و  ینکاه  انتقال رطوبت ب

 یریناهمگن اساات، نفوذپذ ییملصااول غذا یکدو جیء از 

 (   3) باشد یینشا حد املان پا یدببار آل بانسبت به 

ا های کیتوزانی شهیه شااده بمیانگین نفوذپذیری فیوک

آمده  2 لولی و حالل متفاوت در جدولسااا،وح، وزن مول

 اهیوکف ببار آلنسبت به  ها، شراواییبر اساا  داده   اسات 

دار شمام ا رات اصاااوی مورد م،ال ه قرار شلات شر یر م نی 

 2با افیای  ملتوای کیتوزان فیوک از   (>P 12/1) گرفت

داری کااه  و بالتبع  طور م نیباه  WVPدرصاااد،  0باه  

افیای  یافت  ضاامن اینله مقادیر خوا  ساادی ببار آل 

شده با اسید استیک نسبت های شهیهاین فراسن ه در فیوک

اختالف   (>P 12/1)بااه اسااایااد سااایتریااک کمتر بود  

 شدهیهشه یتوساان کهای یوکف WVP یردر مقادداری م نی

 مشابهیم،ال ات در بتوف مشاهده نشد  وزن موللولی م با

باعث  یتوزانکولی وزن مولل ی که افیاه شااد  نشااان داد

 مملن اسااتشااود  ینم یتوزانک هاییوکف WVP ی افیا

عبور  یبرا باز مشاااابه یباه فضاااا این موضاااوع را بتوان 

   (  21) نسبت داد هایوکفاین آل در ساختار  یهاموللول

)شلف  ا رات متقابف عوامف مورد بررساای در بررسای 

1- a) 2شراوایی ببااار آل در فیوک کیتوزان ، بیشاااترین 

درصاد با وزن موللولی پائین و ملوول در اسااید سیتریک  

درصااد با  0های کیتوزان و در نق،ه مقابف فیوک دیده شااد

وزن موللولی باال و ملوول در اسااید اسااتیک بیشااترین   

در  g/msPa.10 02/2-8مقاومت سااادی در برابر ببار آل )

2 Yolk Index 
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 یرکه شر  ییاز آن ا  (>P 12/1)( را بروز دادناد  15/2برابر 

 ینبرهملن  مبتوف ب یبااه الگوهااا یتوزانهااا بر کحالل

شود، اطالعات مربوط به ینسبت داده م یدهاو اس یتوزانک

سااااختار و خوا   یندرک راب،ه ب یها برابرهملن  ینا

 ف فنشان داده شد که مهک است   یاربس یتوزانک یهایوکف

و  توزانیک ینشواند بیم یدروژنیه یوندو پ یونیو انف االت 

 هاییوکدر ف یتوزانک ضمن اینله رخ دهد  یداسا  یهایون

، در اساات بووری یشا حد یکو اساات یدروکوریکه یداساا

 لفشاابی یتریکو ساا یکالکت یداساا هاییوککه در فیحال

 ینواح یقاز طر یراحتو ببار آل به ی ناکساا(  13) اساات

 ی یااف ین، بنابراشودیپب  م یمریپو یبماشرشالف  بی

 یدروژنیه یوندهایاز پ یاکه شوسااط شاابله  بووری یهناح

شااود که یم یدارپا یمریشااده اساات، من ر به پو یفششاال

(   21) ببشدیها را بهبود مفیوک یریپذنارفتار نفوذ

 دیاسی میانگین شغییرات خوا  فیییلی و ملانیلی فیوک کیتوزان شلت شر یر س، ، وزن موللولی و حالل -2جدول 

شراوایی در برابر ببار آل  شیمارها
8-(g/msPa).10 

 خوا  ملانیلی

  
استللام کششی 

(MPa) 

شا نق،ه  ازدیاد طول

 )%(شلست 

 مدول یانگ

(MPa) 

     س، 

 a 15/1 ± 02/2 a 12/1 ± 11/1 a 12/1 ± 12/01 b 12/1 ± 52/1 درصد 2

 b 19/1 ± 32/2 a 19/1 ± 10/1 a 99/1 ± 12/02 a 21/1 ± 02/2 درصد 0

     وزن موللولی

 a 12/1 ± 32/2 a 11/1 ± 10/1 a 11/2 ± 98/38 a 19/1 ± 15/2 وزن موللولی پایین

 a 15/1 ± 28/2 a 12/1 ± 12/1 a 11/1 ± 20/05 a 12/1 ± 11/2 وزن موللولی باال

     حالل

 b 11/1 ± 12/2 a 19/1 ± 18/1 b 12/1 ± 23/19 a 22/1 ± 20/2 اسید استیک

 a 12/1 ± 23/2 b 11/1 ± 15/1 a 12/1 ± 28/22 b 11/1 ± 22/1 اسید سیتریک
b-a تالف م نیاصوی و هر فراسن ه بیانگر اخ حروف نامشابه در هر ستون مربوط به هر عامف( 12/1دار است P< ) 

 

 خواص مکانیکی

اهمیت زیادی دارند  هایلی فیوکخوا  ملانارزیاابی  

 یاها فیوکاساااتللام و انسااا ام طور مساااتقیک با به یراز

ه ب عبارشی، خوا  ملانیلیبه هستند در ارشباط ها پوشا  

 ی،در برابر شبر یلیو مقاومت ملان یانسااا ام سااااختار

 ینگهدار یا یرهذخ و نقف و حمف یندر ح ییملصااول غذا

 یها به ساابتشننه یلیخوا  ملان(  21) شااوندیمربوط م

ود  شاایمربوط م ییآنها ن یو همگن یداریها بوله به پافیوک

 ینا آلیدها ی،با شرک یخوراک یهایوکف یدشول بررسی هدف

آمده  2های مذکور در جدول نتایج شاااخی ها بود ی گیو

اساات  مقاومت کشااشاای و ازدیاد طول در نق،ه شاالساات 

درصاااد کیتوزان از نظر عددی اندکی  0هاای حااوی   فیوک

درصاااد بود اما اختالفات موجود از نظر آماری  2بااالشر از  

درصد  0های دار نبود  در عین حال مدول یانگ فیوکم نی

 12/1)درصااد بود  2های داری بیشااتر از فیوکطور م نیبه

P<)  هاای مورد اساااتفاده در شهیه  وزن موللولی کیتوزان

داری بر خوا  ملااانیلی مورد م،ااال ااه  یر م نیفیوک شاار

نداشااات  در عین حال افیای  عددی کمی در مقادیر این 

های شهیه شاااده با وزن موللولی باال ها در فیوکفراسااان ه

 دیده شد 

های ملانیلی مورد م،ال ه شلت شماامی فراسااان اه  

  (>P 12/1) داری نوع حالل قرار گرفتناادشاار ایر م نی 

های شهیه شده با اسید دول یانگ فیوکمقاومت کششی و م

اد که ازدیاسااتیک بیشااتر از اسااید ساایتریک بود  در حالی
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های ملوول در اساااید طول در نق،ه شااالسااات در فیوک

قیق م،ابق نتایج شلسیتریک مقادیر بیشتری را نشان داد  

( از اساایدهای اسااتیک، 2113و هملاران ) Adila حاضاار

جهات شهیه فیوک  عنوان حالل سااایتریاک و الکتیاک باه   

کیتوزانی اساااتفاده کردند و نشاااان دادند که اساااتللام  

های حاوی اساید استیک بیشتر از اسید  کشاشای در فیوک  

نق،ه شاالساات  که ازدیاد طول شا ساایتریک بود در حالی

شوان نتی ه   می(22) رفتاری بر خالف اسااتللام داشاات 

های عاموی کربوکسااایف موجود در گرفات که ش داد گروه 

هاای آلی مورد اساااتفااده در شهیه فیوک کیتوزان بر   حالل

 خوا  ملانیلی آنها مؤ ر است  

 

  
  

  
  

(، کشیدگی b(، استللام کششی )aحالل اسیدی بر شراوایی در برابر ببار آل )× وزن موللولی× ا رات متقابف س،   – 1شلف 

و  2س،وح  4Lو  2Lبه شرشی، وزن موللولی باال و پایین،  LMVو  HMW( و مدول یانگ فیوک کیتوزان  cشا نق،ه شالست ) 

 (>P 12/1دار است )راسن ه مورد ارزیابی بیانگر اختالف م نیهای هر فدر ستون d-a درصد کیتوزان هستند  0

 

بررسااای ا رات متقاااباف عواماف بر خوا  ملااانیلی   

طور کوی مقاومت آمده نشان داد  به 1ها که در شلف فیوک

خصو  در های حاوی اساید اساتیک به  کشاشای در فیوک  

درصد( بی  از اسید سیتریک  2در برابر  0سا،وح باالشر ) 

های کیتوزانی ملوول در بود  مقاومت کشاااشااای در فیوک

های موللولی باال و پائین و در س،وح اساید استیک با وزن 

 از  های شهیه شااده بوددرصااد بیشااتر از سااایر فیوک 0و  2

ساااویی کمترین مقاومت در فیوک کیتوزان با وزن موللولی 

 ± 11/1یک دیده شد )درصد ملوول در اسید سیتر 2باال 

 یایرهزن  یدهشبله درهک شن یفششال مگاپاسالال(    11/1

 ی آرا ینباااال و همچن یبااا وزن موللول یاتوزان در کا 

از  ییبا درجه باال یمریپو یهایرهزن فشاارده  یبندبسااته

  یگذارد  افیایم یرشر  یوکف یهای گیبر و ییزدایاف اسااات

 طول و یادزدو ا یاساتللام کشاش   یتوزان،ک یوزن موللول
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در (  23) دهدیم ی ها را افیافیوک جذل رطوبت ینهمچن

م،ال ه حاضر با شوجه به ا رات متقابف عوامف مورد بررسی، 

رساد نوع حالل اسایدی نسبت به سایر عوامف در   بنظر می

 شغییرات مقاومت کششی مؤ رشر است 

های کیتوزان فیوک نق،ه شااالساااتازدیااد طول شاا   

خصاااو  در انواع با وزن سااایتریک بهملوول در اساااید 

ور طموللولی باال، فارغ از سا،  کیتوزان مورد استفاده، به 

(  لذا ازدیاد c -2بیشتر بود )شلف  (>P 12/1)داری م نی

طول فیوک کیتوزان شا نق،ه شاالسااات عالوه بر نوع حالل  

یرد  گاسیدی شلت شر یر وزن موللولی کیتوزان نیی قرار می

شرشی، به شلستن ازدیاد طول شا نق،ه بیشاترین و کمتری 

در فیوک کیتوزان باا وزن موللولی بااال، ملوول در اساااید   

درصد( و فیوک کیتوزان با وزن موللولی  33/20سایتریک ) 

درصد( دیده شد   11/30پائین، ملوول در اساید استیک ) 

در بررسای ا ر نوع و غوظت اسید استیک و اسید سیتریک  

ایاه کیتوزان، م،ابق با نتایج این  هاای فیوک بر پا  بر وی گی

( گیارش کردنااد 2122و هملاااران ) Sharminشلقیق، 

اسااتللام کشااشاای و ازدیاد طول شا نق،ه شاالساات در   

های کیتوزان شهیه شاده به شرشی، با اسااید استیک و  فیوک

  (20) اسید سیتریک باالشر بود

مدول یانگ راب،ه بین شن  )نیرو بر واحد سااا، ( و 

ر ددهد  لف نسابی( یک ماده را نشان می کرن  )شغییر شا 

 یهایوکنشااان دهنده ف یکمدول االساات باالشر یرواقع، مقاد

  در آزمای  حاضر مدول یانگ شر استشر و شالننده سافت 

دار س،  کیتوزان و نوع حالل قرار گرفت شلت شر یر م نی

درصاااد  0های کیتوزانی در سااا،  (  فیوکd -2)شااالف 

ر و شمدول یانگ بیشتری )سفتملوول در اساید اساتیک   

هااای شر( داشاااتناد و کمترین مقااادیر در فیوک شااالنناده 

 درصد ملوول در اسید سیتریک دیده شد    2کیتوزانی 

 (SEMتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )

 ینور یلروساالو با م یوکساا،وح ف یهایلروگرافم

نمای   2، در شلف و سااختار س،   یهمگن یابیارزجهت 

های کیتوزانی ملوول یوککه ف شودیمشااهده م داده شاد   

سااااختار همگن و ( a-dدر اساااید اساااتیک )ردیف باال، 

 های ملوول در اسید سیتریکیوکنسبت به ف شرییلنواخت

هاای ملوول در اساااید  دارناد  فیوک  (e-h)ردیف پاایین،  

ند شر دارشراواشر و وضاوح س،وح غیر یلنواخت سایتریک به 

( و eس،وح کمتر کیتوزان )شصویر های حاوی که در نمونه

(، مشااهودشر g-hنیی کیتوزان با وزن موللولی باال )شصااویر 

های آزمون یجشوسط نتاشاناسی شا حدی  اسات  این ریبت 

خوا  مماان تی  و ( YMو  TSخصاااو  ملاانیلی )باه  

 یلنواختیضبامت و شود  یم یبانیپشات  (WVPها )فیوک

خوا   ینیمهک در ش از جموااه عوامااف  یخوراک یوکفا 

(  22) روندشاامار میبهببار آل  یریمانند نفوذپذ تیان مم

 انواعمتفاوت  یساختار ی یگونه آرا دهدینشاان م نتایج 

تار رف شواندیم یوکف یفششااالاسااایدی در ملوول  کیتوزان

نتایج شقریباً مشاااابهی در  قرار دهد  یررا شلات شر   یینهاا 

  (21) ( گیارش گردید2112) Zhaoو  Chenم،ال ه 

حفره بدون  یهاو حالت یصاف ی،سااختار  یل اریگی

درصد کیتوزان  0های س،  شصاویر مربوط به فیوکشرک و 

با وزن موللولی باال و ملوول در اسید استیک موج، ای اد 

 هایی گیو یناشر و ناشراواشر شااده اساات   های ساافتفیوک

شاده مملن است  خشاک های کیتوزان یبماشر یسااختار 

 ین،را ارائه دهند، و بنابرا یشربیرگ ی،لسااامسااااحات  

که  دهندیم ائهرا ار یحالل بهتر -یبماشر یهابرهملن 

   ( 22) کندیحالل را فراهک م شریعاملان جذل سر

نتایج ماکروساالوپی و میلروساالوپی ارزیابی خوا   

های ششااالیف فیوک نشاااان داد، فیییلی و ملانیلی ملوول

با وزن موللولی باال و  درصاااد کیتوزان 0هاای حاوی  فیوک

ملوول در اساید استیک با دارابودن ناشراوایی بهتر در برابر  

شر و البته شر و مقاومتهای مساااتللکنفوذ بباار آل، فیوک 

شری را شولید نمودند  لذا این ملوول پوشااشاای  شاالننده

عنوان شیماار منتبا، در شرکیا، پوشااا  کام وزیت    باه 

ه مرغ مورد استفادشبکپوی وینیف اللف بر روی  –کیتوزان 

 قرار گرفت   
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 0و  (a) درصد 2های ملوول در اسید استیک  به شرشی، یتوزان: ردیف باال فیوکبر ک یمبتن یهایوکف SEMشصااویر   -2شالف  

های ملوول در اسااید ( وزن موللولی باال و ردیف پایین فیوکdدرصااد ) 0( و cدرصااد ) 2و  وزن موللولی پایین( bدرصااد )

 ( وزن موللولی باالhدرصد ) 0( و gدرصد ) 2( وزن موللولی پایین و fدرصد ) 0و ( eدرصد ) 2سیتریک به شرشی، 

 

 مرغافت وزنی تخم

و  یییلینااام،وول ف ییراتخرو  گااازهااا باااعااث شغ

 کاه من ر به  یتشاااود که در نهایم یداخو یمیاییشااا

 WL یرمقاد یینش  ین،شاااود  بنابرایها ممرغشبک یفیتک

ها شبک یداخو یفیتک یابیمؤ ر در ارز یهااز شاااخی یلی

نشان داده شده است،  3 همان،ور که در شلف ( 25) است

 دوره طول درصااد در 11/2شا  22/1 ( ازWL) وزنکاه  

افت وزنی داشت   یها، روند صا ود همه نمونه در نگهداری

درصااد کمتر  12 یباًشقر CH/PVA 25:75 یهامرغشبک

 22/1در برابر  CH/PVA 50:50 (25/1هاااینااهنمو از

 بود  28در روز درصد( 

 

 
 وینیف اللف(: پویPVA: کیتوزان، CH) در دمای ملیط مرغ طی دوره نگهداریشغییرات میانگین افت وزنی شبک -3شلف 

 

بااه  افاات وزنی در طی دوره نگهااداری رونااد ییراتشغ

 طیو مل ینآلبوم ینببار آل باکساااید کربن و دی شبادل

مرغ پوسااته شبک یرو هایییشرکو ر ذمناف یقاطراف از طر

شراوایی در  ین مشابی شد مچنه ( 28) نسابت داده شاد  
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ا ردن منافذ پوسااته بمرغ با پر کببار آل پوسااته شبک برابر

    یافتکاه   یمواد پوشش

ها که به کاه  وزن پوشااا  یبازدارندگ یتخاصااا

 یلیاز خوا  ملااان یشاااود شاااب یهااا مربوط ممرغشبک

شااده با  دادهپوشاا  یهاحاضاار شبک یقآنهاساات  در شلق

را  یکاه  وزن کمتر CH/PVA یتکام وز یهاپوش 

 PVAدر شلقیق مشاابهی، نشاان داده شااد   نشاان دادند   

د که یرا بهبود ببشااا CH/PVA کام وزیتاساااتللام 

 و یدروکسااایفه یهاگروه ینبرهملن  ب یفدلشواند بهیم

(  29) باشااد PVA یروکساایفه یهاو گروه یتوزانکینآم

 یدارا یهادر شبک WLدرصاااد  ینم،اال ه کمتر  یندر ا

اهده مبووط مش اللف در پوش  ینیفوینسبت پو ینباالشر

 یجماا، نتااا  یهاا یااافتاه باا   یقدر ش،ب(  >P 12/1) شاااد

 یمبووط دارا یهایوکنشااان داد که فهای مشااابه پ وه 

و  CHخالی  یهایوکنسبت به ف یباالشر یاستللام کشش

PVA  ینهساااتناد  مبووط کردن من ر به برهملن  ب 

ام باعث بهبود استلل ینشود و ایم یمردو پو ینب یموللول

 یملتوا ی با افیا ینشاااود  همچنیها ممبووط یلیملان

PVA  هافیوک یریپذدرصاااد( در مبووط، ان ،اف 01)شا 

 (  12و  11یافت ) ی افیا

 واحد هاو و اندیس زرده

 یبرا یاصااوفراساان ه واحد هاو و شاااخی زرده دو 

 یهانیدر پروشئ ییرمرغ بر اساااا  شغشبک یفیتک یابیارز

 موجود یطبق اسااتانداردها ( 31) شااوندآن ملسااول می

(USDA 2000 ،)یرمقادها بر اساااا  مرغشبک HU  به

 52واحد هاو باالشر از  :شوندبندی میدرجه است یرشارح ز 

AA ،21-52 از A 31 -29، از B  و کمتر  31وC   در

در درجه  HU یرشازه گذاشاااته شاااده، مقاد یهامرغشبک

AA اتیبشرک یهش ی یفدلکه به یدر حاال گیرناد،  قرار می 

 ری، مقادینکااه  ارشفاع آلبوم مت ااقبااً   هاا و  ینپروشئ یآل

HU (  31) یابدیکاه  م یسااازیرهدر طول ذخ یجشدربه

 یهاواحد هاو در شبک یرمقاد 3هاای جادول   م،اابق داده 

)درجه  20/21نشااان داد و از  ییدبدون پوشاا  افت شااد

A درجه  15/01 بههفته اول،  ی( در انتهاا(Bو ) 28/28 

ه دوم و یهارم نگهداری هفت یاندر پابه شرشی، ( C)درجه 

 یری رملوول پوش  مبووط ش ینسابت اجیا  ساقوط کرد  

دوره  یاندر پاشرشی، که بادین ناداشااات،   یدر ماانادگاار   

حاوی پوشااا  کام وزیت  یهاا مرغ، شماام شبک نگهاداری 

CH/PVA درجاه   یداراA یبنداه درجهیدگبودند  از د 

HUیاات، پوشااا  کااام وز CH/PVA  افیای  باااعااث

شاااود  یم یطمل یهفته در دما 3شا حداقف  یماانادگاار   

 ییراتنشااان داده شااده است، شغ 3همان،ور که در جدول 

باادون پوشااا  و  یهاااشبک HU یرنااام،وول در مقاااد

های خالی هریک از آنها پوشااا  با یشاا حدود  ینهمچن

بودند  یسازیرهذخ ولآنها در ط WLدر  ییراتبه شغ شبیه

 تیکام وز یهاپوش ی از خوا  ساد  یشواند بازشابیکه م

  باشد

با گذشااات زمان  YIدهد که ینشاااان م 3 جادول 

مبتوف پوشااا  قرار  شیمارهای یرو شلت شر  یافتهکاه  

های حاوی نمونه در YI یرمقااد  ینگرفتاه اسااات  بااالشر  

و  -CH/PVA 50: 50هااای کاااما وزیاات  پاوشااا  

CH/PVA 25: 75- مشاهده شد (12/1 P<  ) در همان

این  مقاادار ینباادون پوشااا  کمتر یهااامرغزماان، شبک 

حال،  ینرا داشاااتند  در هم( 25/1 ± 10/1فراسااان ه )

نسبت  یباالشر YI یرمقاد PVAدار  پوشا های مرغشبک

 یرداشاااتند، همان،ور که در مقاد CH های حاوینمونهبه 

WL  وHU نشااان داده   در م،ال ه ما، شاادمشاااهده  یین

خی زرده، اسااتفاده از پوشاا  مبووط  از نظر شاااشااد 

CH/PVA   در  مرغ راشبک یهفتاه ماانادگار    2، حاداقاف

  داد ی افیا دمای ملیط

اع ارشف یننساابت ب یریگبا اندازه که (YIاندیب زرده ) 

یابی ارز یهااز شاااخی یلی، شااودش یین می و عرض زرده

کاه   آن یسازیرهذخ ینکه در حمرغ اسات  شبک شازگی

رده به زسفیده ونده آل از یشار انتشاار پ  ی هنتدر   یابدیم

 ی اداسفیده آل از  ی، که عمدشاً با انتشااار اساامیمرغشبک

 عیشود و مایم یفشضا   یجشدربه یتوینو یشاود، غشاا  یم

 YI یردر مقاد کاهشی ییراتشغ(  32) شاود آبلی می زرده

در مرغ پوساااته شبک سااادی یهاییشوانابا عمدشاً  HUو 
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ر ها دشاااخی ینشر ایینپا یرن، مقادیبنابرااساات  ارشباط 

پوشااا   ییسااااختاردر ر ییرشوان به شغیهاا را م مرغشبک

مربوط به کاه  وزن  خودآنهاا نسااابات داد، که    یرونیب

 مورد بلث قرار گرفت  پیشترمرغ است و شبک

 

 در دمای ملیطمرغ طی دوره نگهداری شبک شغییرات میانگین واحد هاو و اندیب زرده -3جدول 

 دوره نگهداری )روز( شیمارها

 28 21 10 5 صفر

 (HUواحد هاو ) 

C a11/1 ± 50/83 d10/1 ± 20/21 e19/1 ± 15/01 e19/1 ± 12/29 e11/1 ± 28/28 
CH 4% a11/1 ± 50/83 c11/1 ± 21/28 d19/1 ± 82/21 d13/1 ± 10/08 d21/1 ± 13/08 
PVA 5% a11/1 ± 50/83 b10/1 ± 13/53 a12/1 ± 12/53 c11/1 ± 22/28 c15/1 ± 21/22 
CH/PVA 75:25 a11/1 ± 50/83 b13/1 ± 93/52 c10/1 ± 28/28 a18/1 ± 22/22 ab19/1 ± 22/21 
CH/PVA 50:50 a11/1 ± 50/83 a10/1 ± 53/52 bc11/1 ± 80/29 b13/1 ± 38/21 ab12/1 ± 31/21 
CH/PVA 25:75 a11/1 ± 50/83 a10/1 ± 92/50 b12/1 ± 18/51 a11/1 ± 28/23 a15/1 ± 11/21 

 (YIاندیب زرده ) 

C a11/1 ± 08/1 c11/1 ± 35/1 e11/1 ± 31/1 d13/1 ± 28/1 e10/1 ± 25/1 
CH 4% a11/1 ± 08/1 ab11/1 ± 39/1 d12/1 ± 32/1 c12/1 ± 33/1 d13/1 ± 31/1 
PVA 5% a11/1 ± 08/1 a11/1 ± 01/1 a11/1 ± 02/1 ab13/1 ± 35/1 c13/1 ± 30/1 
CH/PVA 75:25 a11/1 ± 08/1 bc11/1 ± 38/1 c12/1 ± 38/1 b11/1 ± 35/1 bc13/1 ± 32/1 
CH/PVA 50:50 a11/1 ± 08/1 a11/1 ± 01/1 bc12/1 ± 39/1 ab12/1 ± 38/1 ab10/1 ± 32/1 
CH/PVA 25:75 a11/1 ± 08/1 a11/1 ± 01/1 b11/1 ± 01/1 a13/1 ± 39/1 a12/1 ± 35/1 

e-a حروف نامشابه در هر ستون مربوط به هر فراسن ه، بیانگر اختالف م نی( 12/1دار است P<)(  CH ،کیتوزان :PVAپوی :)وینیف اللف 

 

پوشااشی از مواد شراوایی در برابر اکسای ن و ببار آل  

 برخوردار اساات  ییدر حفظ مواد غذا یقابف شوجه یتاهم

مبووط  یهایوکف یلیملاان  یاات خصاااوصااادر بررسااای 

PVA/CH و  22، 21کیتوزان )صفر،  مبتوف یبا ملتوا

 کیتوزان نسبت یکه وقت ه شدنشان داددرصاد وزنی(   31

 در برابرمبووط  یهایوکف ممان تی ییشوانادرصاااد بود  31

 ییآبگر تماهی ( 33) یافتکااه   اکسااای ن و بباار آل  

 یقآل از طر یهاا موللولانتقاال   ی اعاث افیا کیتوزان با 

 کیتوزان یهابا نسااابت یبتهآم یهایوکشاااود و فیم یوکف

ا دهند  م،ابق بیرا نشاااان م یشریینپاا بوورینگی االشر، با 

مبووط  یهاپوشااا ما،  یهاا یاافتاه  ، در گیارش ماذکور 

CH/PVA  خوا  از نظر کیتوزان  یدرصاااد وزن 22بااا

 یهاشمام پوش  ینراندمان را داشتند  در ب ینبهتر یساد 

 52به  22با افیای  ساااهک و نسااابت کیتوزان از  مبتوط،

-Olarte  یافتکااه    تیان ما م یهاا ییشواناا درصاااد، 

Paredes (  گیارش داد کااه2121و هملاااران )  کیتوزان

 CH/PVA 25:75 دررا  PVA یلیملان یاتخصااوصاا

بهبود از طریق افیای  ماادول یااانااگ خود ی درصاااد وزن

در و  ما م،ابقت داشااات یهایافتهبا  یجنتا ینا  دیببشااا

 مرغ من لب شدشبک یداخو یفیتکهای ارزیابی فراسان ه 

(30)  

 گیرینتیجه

نتاایج شلقیق نشاااان داد خوا  فیییلی و ملانیلی  

شر یر ساا،  و وزن موللولی کیتوزان و فیوک کیتوزان شلت

درصد  0های حالل اسیدی قرار گرفت  فیوک خصو  نوعبه

کیتوزان با وزن موللولی باال و ملوول در اسااید اسااتیک،  

شر بودند  در عین حال و مستلک ی داشاته ناشراوایی بیشاتر 
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اسااتفاده از اسااید ساایتریک موج، ای اد فیوک کیتوزان با 

های خوراکی کام وزیت بیشااتر شااد  پوشاا   کشااسااانی

که ساااهک خصاااو  زمانی، بهلفوینیاف ال پوی –کیتوزان 

درصد(،  52وینیف اللف در شرکی، پوشا  بیشتر بود ) پوی

نسااابت به هریک از اجیای خالی خوا  ممان تی بهتری 

 مرغهای کیفیت داخوی شبکداشاات و با شوجه به شاااخی 

، ماندگاری آن را حداقف به مدت )واحد هاو و اندیب زرده(

 هفته افیای  داد   2
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Optimization of Chitosan Film and Effect of Mixing Ratio in 

Chitosan-Polyvinyl Alcohol Coating on Internal Quality Parameters 

of Eggs 
 

 

 

Abstract 
In order to optimize the chitosan film formation solution with level, molecular weight and solvent and then use 

it in the composite coating in the appropriate mixing ratio, in a completely random design using the 23 factorial 

methods with 3 factors, level (2 and 4%), molecular weight (high and low) and solvent (acetic acid and citric 

acid), was carried out to investigate the physical and mechanical properties of chitosan film. Then the selected 

film-forming solution was incorporated in the chitosan-polyvinyl alcohol composite coating, aiming of achieving 

the optimal mixing ratio and affecting the internal quality parameters of eggs, in a completely randomized design 

with 6 treatments including uncoated eggs (control), coated with pure coating of chitosan and polyvinyl alcohol 

separately as well as composite coatings of chitosan: polyvinyl alcohol (25, 50 and 75% of each component). 

The results showed the highest tensile strength and Young's modulus (0.16 and 2.45 MPa, respectively) and 

water vapor impermeability (2.17.10-8 g/msPa) in 4% chitosan film with high molecular weight dissolved in 

acetic acid and the highest elongation at break (54.33%) was observed in chitosan film dissolved in citric acid 

(P<0.05). Also, eggs coated with chitosan-polyvinyl alcohol in a ratio of 25:75 have the lowest weight loss 

(0.57%) and the highest values of Haugh unit (61.00) and yolk index (0.37) (P<0.05). Therefore, it is possible to 

use chitosan-polyvinyl alcohol composite coating in the optimal mixing ratio (25% chitosan: 75% polyvinyl 

alcohol) as a packaging material to extend the shelf life of eggs for at least 2 weeks at ambient temperature. 

Keywords: Composite Coating, Molecular Weight, Acidic Solvent, Chitosan, Polyvinyl Alcohol (PVA) 
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