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3

نازنین داراب زاده ،1عسگر فرحناکی ،*2مهسا مجذوبی 2و غالمرضا مصباحی
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 7دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 2دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
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چکیده
در این مطالعه ،صمغ دانه خرنوب محلی ایران (تهیه شده از دانههای درخت خرنوب در استان فارس) استخراج و با
استفاده از ایزوپروپانول خالص سازی شده و صمغ دانه خرنوب خالص ایرانی تهیه شد .یک نمونه صمغ دانه خرنوب
تجاری نیز به منظور مقایسه نتایج ،مورد مطالعه قرار گرفت .محلولهایی از این سه نمونه صمغ تهیه و با استفاده از
ویسکومتر لوله مویین ،غلظت بحرانی ،ویسکوزیته ذاتی و پارامتر همپوشانی چنبره برای نمونههای صمغ مورد مطالعه
محاسبه شد .برای صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی ،صمغ دانه خرنوب خالص محلی ایران و صمغ دانه خرنوب تجاری
غلظت بحرانی به ترتیب  0/52 ،0/6و ( %0/52وزنی-حجمی) و ویسکوزیته ذاتی به ترتیب  5/02 ،3/52و )dL/g( 5/84
محاسبه شد .صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی و تجاری هر دو قادر به ایجاد ویسکوزیته می باشند ولی در مقایسه با
صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی ،صمغ دانه خرنوب تجاری قوی تر بوده و در غلظتهای کمتری قادر به تشکیل محلول-
های ویسکوز می باشد .نتایج نشان داد خالصسازی صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی ،به صورت معنی داری سبب
افزایش قدرت قوام دهندگی (کاهش غلظت بحرانی و افزایش ویسکوزیته ذاتی) آن می شود .پارامتر همپوشانی چنبره
برای سه نمونه صمغ بررسی و ارائه شد.
واژگان کلیدی :صمغ دانه خرنوب ،خواص رئولوژیکی ،ویسکوزیته ذاتی ،غلظت بحرانی

مقدمه

 .)5553این صمغ یکی از انواع گاالکتومانانهای دانهای

صمغ دانه خرنوب ،5اندوسپرم آسیاب شده دانه خرنوب

بوده و ساختار اصلی آن شامل زنجیرهای مانوز است

میباشد که به صورت وسیع در اسپانیا و دیگر

که با پیوند گلوکوزیدی بتا ( )5-8به هم متصل شده اند

کشورهای مدیترانهای رشد میکند (مایر و همکاران

و اتم هیدروژن گروه هیدروکسیل ( )OHروی کربن

Locust bean gum

1

شماره  ،6توسط واحدهای آلفا-د-گاالکتوز از طریق
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اتصاالت ( ،)5-6جایگزین شده است (لونی و همکاران

خرنوب در محلولهای ساکارز انجام دادند .در این

 .)5546صمغ دانه خرنوب به صورت وسیع در مقیاس

پژوهش ،خواص محلولهای رقیق صمغ گوار و صمغ

صنعتی ،به عنوان قوام دهنده و پایدار کننده محصوالت

دانه خرنوب طبیعی و خالص شده در محلولهای

غذایی استفاده میشود (دی و موریسون  .)5592به

ساکارز با غلظت ( %0-80وزنی-وزنی) بررسی شد .به

عنوان مثال این صمغ ،توانایی تشکیل فیلمهای قابل

طور کلی ویسکوزیته ذاتی صمغ دانه خرنوب به دلیل

انعطاف و با دوام باال را دارد ،همچنین به عنوان قوام-

اتصاالت پلیمر/پلیمر باالست .برای هر دو گاالکتومانان

دهنده و پایدارکننده در کنسروهای گوشتی ،سسهای

با افزودن ساکارز در ابتدا ویسکوزیته نسبت به نمونه

ساالد ،پنیرهای نرم و بستنی به کار میرود .صمغ دانه

کنترل ،کاهش پیدا کرد و پس از آن با افزایش غلظت

خرنوب باعث بهبود ظرفیت نگهداری آب در آرد گندم،

ساکارز ویسکوزیته زیاد شد و در غلظت ساکارز %50

به ویژه زمانی که میزان گلوتن آرد پایین باشد ،میگردد

حداکثر میزان ویسکوزیته مشاهده شد .از آن به بعد با

(دیمن 5555؛ بلیتز و گروچ  .)5555با توجه به اهمیت

افزایش غلظت ساکارز ،مجدداً ویسکوزیته کاهش یافت و

تجاری این صمغ ،مطالعات زیادی بر روی خواص

در غلظت  ،%80ویسکوزیته ذاتی به حداقل مقدار خود

مختلف فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی محلولهای آن

رسید.

انجام شده است .یکی از پارامترهای اساسی در بررسی

در سال  5009هیگیرو و همکاران ،مطالعهای رئولوژیکی

رفتار رئولوژیکی صمغ دانه خرنوب ،مطالعهی

انجام دادند که هدف از آن بررسی تأثیر برهمکنش بین

ویسکوزیته ذاتی 5آن میباشد (لونی و همکاران .)5546

صمغ دانه خرنوب و زانتان بود .در این مطالعه اثر نمک

به حجم هیدرودینامیک که توسط ماکروملکولها اشغال

کلرید سدیم ،کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم بر محلول

شده و در ارتباط نزدیک با اندازه و شکل ماکروملکول

مورد بررسی قرار گرفت و ویسکوزیته ذاتی صمغها

در محلول است ،ویسکوزیته ذاتی گفته میشود (الی و

بررسی شد .نتایج نشان داد که برهمکنش قوی میان دو

چینگ  .)5005برای اندازهگیری ویسکوزیته ذاتی یک

صمغ اتفاق افتاد اما با افزودن هر سه نمک ،کاهش

هیدروکلویید باید ابتدا غلظت بحرانی 3آن مورد مطالعه

معنیداری در ویسکوزیته ذاتی مخلوطهای صمغ ایجاد

قرار گیرد (موریس و همکاران .)5545

شد.

در سال  5009پوالرد و همکاران وزن ملکولی و

هدف از این مطالعه ،تعیین ویسکوزیته ذاتی صمغ دانه

ویسکوزیته ذاتی محلوهای صمغ دانه خرنوب را در یک

خرنوب محلی ایرانی (تولید شده از دانه خرنوب ایرانی)،

بازه دمایی اندازهگیری کردند .با افزایش دمای حل

صمغ دانه خرنوب خالصسازی شده ایرانی و صمغ

شدن ،افزایش مالیمی در وزن ملکولی و ویسکوزیته

دانه خرنوب تجاری و سپس مقایسه نتایج به دست آمده

ذاتی مشاهده گردید (وزن ملکولی از  5060 kg/molبه

میباشد .همچنین در این بررسی پارامتر همپوشانی

 5520 kg/molو ویسکوزیته ذاتی از  55/4 dL/gبه

چنبره 8برای سه صمغ نامبرده تعیین میگردد.

 55/2 dL/gدر فاصله دمایی بین  2-62 °Cافزایش
یافت).

مواد و روشها

در سال  ،5554ریچاردسون و همکاران مطالعه ای بر

صمغ دانه خرنوب محلی ایران از دانههای خرنوب محلی

روی خواص محلولهای رقیق گوار و صمغ دانه

ایران ،جمع آوری شده از درختان خرنوب در شهرستان
کازرون (واقع در غرب استان فارس ،با عرض

Intrinsic viscosity
Critical concentration

2
3

Coil overlap

4
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جغرافیایی  55درجه و  32دقیقه شمالی و طول

اندازه مش  ،590جداسازی شده و دو بار به صورت

جغرافیایی  25درجه و  23دقیقه شرقی) تهیه شد .صمغ

جداگانه با ایزوپروپانول و استون شسته شد .پس از آن

دانه خرنوب تجاری از شرکت سیگما خریداری شد.

در فریزر منجمد شده و سپس به وسیله خشککن

برای جداسازی پوسته سخت دانه خرنوب ،از آب جوش

انجمادی خشک شده و آسیاب شده و به پودر ریز

استفاده شد .حدوداً  500گرم دانه کامل ،در  400میلی

تبدیل شد .این ترکیب ،گاالکتومانان خالص بود که با

لیتر آب جوش ( ،)500 °Cبه مدت زمان  5ساعت غوطه

استفاده از غربال با اندازه مش  550الک شد و آنچه از

ور شدند .در طی این پیشتیمار ،دانهها آب جذب کرده و

غربال عبور کرد به عنوان صمغ دانه خرنوب ایرانی

متورم شدند .پس از گذشت  5ساعت دانهها از آب

خالص جمع آوری شد (بوزوییتا و همکاران .)5009

جوش خارج شده و با آب سرد شسته شدند .به صورت

آمادهسازی محلول صمغ

دستی پوستهها شکسته شده و از اندوسپرم جداسازی

صمغ دانه خرنوب به طور کامل در آب مقطر حل نمی-

شدند (داکیا و همکاران 5004؛ داکیا و همکاران .)5009

شد ،حال آنکه برای مطالعات ویسکوزیته ذاتی حاللیت

بعد از جداسازی پوسته دانه خرنوب ،برای تولید آرد

کامل ماده حل شده از اهمیت باالیی برخوردار است.

اندوسپرم (صمغ دانه خرنوب) میبایست جوانه و

پس از انجام آزمایشات مختلف و استفاده از حالل های

اندوسپرم جدا میشدند .در این پژوهش ،جداسازی

گوناگون ،سود  0/5( %0/8نرمال) مناسبترین حالل

جوانه و اندوسپرم به روش دستی صورت گرفت .پس

شناخته و محلول  %0/2از صمغ در سود تهیه شده و

از جداسازی اندوسپرم از پوسته و جوانه ،اندوسپرم در

در لولههای درپیچ دار ریخته شده و  30دقیقه در دمای

خشک کن انجمادی (فشار  0/09میلی بار و دمای

جوش در حال جوشیدن بههم زده شد .پس از سرد

کندانسور  )-80 °Cخشک شد تا قابل آسیاب کردن

شدن محلول حاصله به مدت  2دقیقه سانتریفیوژ شد

باشد .پس از آن اندوسپرم خشک شده ،آسیاب شده و

( )555 gو نهایتاً مایع شفاف رویی برای ویسکومتر

با غربال با اندازه منافذ  552میکرومتر (مش  )550الک

لوله مویین استفاده شد .سعی گردیده است با به حداقل

شد و ذرات رد شده از این الک به عنوان صمغ دانه

رساندن زمان تماس حالل با هیدروکلویید ،میزان تاثیر

خرنوب جمع آوری شدند (داکیا و همکاران.)5004 ،

سود بر شکستن احتمالی پلیمرها به حداقل برسد

خالصسازی صمغ دانه خرنوب محلی ایران

(هاردینگ .)5554

گاالکتومانان حل شده ،از محلول صمغ دانه خرنوب

اندازهگیری ویسکوزیته ذاتی نمونهها

رسوب داده شد .برای این کار ابتدا محلولهای %5

در بررسی ویسکوزیته پلیمرها در غلظتهای مختلف،

وزنی-حجمی (از این پس در این پژوهش منظور از

مشخص شده است که با افزایش غلظت پلیمر در حالل

درصد وزنی-حجمی در آمادهسازی محلولها ،درصد

ویسکوزیته محلول پلیمرها ابتدا افزایش مالیم و سپس

وزنی-حجمی با واحد  g/mlمیباشد) از صمغ دانه

در غلظتهای باالتر از حد خاصی که به غلظت بحرانی

خرنوب محلی ایران تهیه شده و در دمای  40 °Cبه

(که آن را با * Cنشان میدهند) ،به شدت افزایش می-

مدت نیمساعت به هم زده شد .پس از آن محلول ها

یابد .باید توجه داشت که عامل تعیین کننده غلظت

سرد شده و محلول ایزوپروپانول به مقدار دو برابر

بحرانی ،حجم هیدرودینامیک ملکولهای پلیمر بعد از

حجم محلول اولیه به آن افزوده شده و به مدت 550

قرار گرفتن در محلول است (فرحناکی 5344؛ موریس و

دقیقه در دمای محیط نگهداری شد .رسوب فیبرمانند

همکاران  .)5545رابطه غلظت بحرانی و وزن ملکولی از

سفید تشکیل شده از طریق فیلتر کردن با غربال با

معادله زیر به دست می آید:
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]C=a/[η

نکته دیگر این که از دو معادله معروف هوگینز و کرامر

که در این رابطه  aیک ضریب ثابت است و بیشتر به

برای محاسبه میزان ویسکوزیته ذاتی از طریق اندازه

شکل فضایی ملکول در محلول بستگی دارد و برای پلی-

گیری ویسکوزیته کاهش یافته استفاده میشود .این دو

مرهای مختلف متفاوت می باشد [η] .ویسکوزیته ذاتی

معادله عبارتند از:

است و با وزن ملکولی رابطه مستقیم دارد (هاردینگ

معادله هوگینز :که در این معادله ´ kثابت هوگینز نامیده

 .)5545میزان تأثیر ماکروملکولهای حل شده در یک

میشود.

محلول به وسیله اصطالحاتی چون ویسکوزیته نسبی

(رابطه )4

(رابطه )5

( ،)ηrelیا ویسکوزیته کاهش یافته ( ،)ηredبیان میشود.
ویسکوزیته نسبی از معادله رابطه  5محاسبه میشود:
ηrel = η / η0

(رابطه )5

η red = ]η[ + k´ ]η[2 C

و معادله کرامر :که در آن ˝ kثابت کرامر نامیده می-
شود:
ηinh = ]η[ + k˝ ]η[ C
2

(رابطه )5

با استفاده از ویسکوزیته نسبی پارامتر دیگری با نام
ویسکوزیته ویژه ( )ηspمحاسبه میشود:
(رابطه )3

ηsp = ηrel – 1

(رابطه )8

ηred = ηsp / C = (ηrel – 1) / C

(هاردینگ 5554؛ موریس و همکاران .)5545
برای

محلولهای

پلیمرهای

رشتهای

نامنظم،2

ویسکوزیته ذاتی با ابعاد چنبرهها در ارتباط است و بر
اساس معادله فلوری – فاکس این رابطه به صورت زیر
بیان میشود:

که در این رابطهها  ηویسکوزیته محلول η0 ،ویسکوزیته
حالل و  Cغلظت وزنی (جرمی) است .اصطالح دیگر با
نام ویسکوزیته اصلی ( ηinhیا | )|ηوجود دارد که به
صورت زیر تعریف میشود:
ηinh = (ln ηrel) / C

(رابطه )2

(رابطه )50

]η[ = Φ 63/2 R3 / Mr

که در این رابطه  Rشعاع چرخش Mr ،وزن ملکولی و Φ
یک ضریب ثابت است .با در نظر گرفتن هر چنبره به
عنوان یک کره با شعاع  ،Rحجم هیدرودینامیک متناسب
است با .]η[ Mr

هر دو ویسکوزیته کاهش یافته و اصلی ،به غلظت
وابسته هستند و حد این دو ویسکوزیته وقتی غلظت به
سمت صفر میل کند توسط پارامتری به نام ویسکوزیته
ذاتی ( [ ) ]ηتعریف میشود و علت این نامگذاری این
است که این پارامتر خاصیت و ویژگی ذاتی
ماکروملکولها در محلول است:
(رابطه

)(η sp / C

= )(η red

(رابطه

}{ (ln η rel ) / C

= )(η inh

= []η
)6
= []η
)9

بر اساس گزارش هاردینگ ( ،)5554پارامتر همپوشانی
چنبره برای ملکولهای رشتهای نامنظم در محدوده 5-8
می باشد .بر اساس گزارش موریس و همکاران در سال
 5545برای پلی ساکاریدهای رشتهای نامنظم (بجز
صمغ دانه خرنوب و گوار) مقدار همپوشانی چنبره
حدود  8بوده و ویسکوزیته در سرعت برشی صفر
(حداکثر میزان ویسکوزیته در هر غلظت یا ویسکوزیته
نیوتنی) در این نقطه حدود  50بوده است .بر اساس
نتایج بدست آمده از همین مطالعات ،در غلظتهای کمتر
یا بیشتر از نقطه بحرانی ،پارامتر همپوشانی چنبره از
روابط زیر محاسبه میگردد:
Random coil

5
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تحلیل آماری
(رابطه )55

η0 ≈ ηs )]η[ C)3.3 / 10

(رابطه )55

}η0 ≈ ηs {1.5 )]η[ C)1.4 + 1

تمامی آزمایشات در سه تکرار انجام گرفت .نمونهگیری
بر اساس طرح کامالً تصادفی بوده و میانگینها با آنالیز

که معادله اول مربوط به ناحیه غلیظ و معادله دوم
مربوط به ناحیه رقیق میباشد و در این معادالت ηs
ویسکوزیته حالل و  η0ویسکوزیته نیوتنی (ویسکوزیته
محلول در سرعت برشی صفر) میباشد .این معادالت از
معادله خطی منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در
برابر همپوشانی چنبره به دست میآیند که بر این
اساس شیب منحنی در ناحیه رقیق  5/8و در ناحیه غلیظ
 3/3بوده و یک رفتار عمومی پلیساکاریدهای رشتهای
نامنظم را نشان میدهد که صمغ دانه خرنوب از این
معادالت تبعیت نکرده و شروع ناحیه غلیظ در هم-
پوشانی چنبره کمتر ([ )5/2 ~ C ]ηاتفاق میافتد
(موریس و همکاران .)5545

مقایسه شدند و مقایسه میانگینها (گروه بندی) با روش
دانکن انجام شد.
نتایج و بحث
تعیین غلظت بحرانی محلولهای صمغ دانه خرنوب
برای تعیین غلظت بحرانی صمغ دانه خرنوب در ابتدا
منحنی دو لگاریتمی غلظت در برابر ویسکوزیته ویژه در
سرعت برشی صفر رسم شد .در این منحنی با افزایش
غلظت ،ویسکوزیته ویژه نیز افزایش یافت تا اینکه در یک
غلظت خاص یک افزایش ناگهانی در ویسکوزیته ویژه
مشاهده شد .این نقطه همان غلظت بحرانی صمغ دانه
خرنوب میباشد .با توجه به شکل  5غلظت بحرانی
صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی %0/6 ،وزنی-حجمی

اندازهگیری ویسکوزیته ذاتی
برای اندازهگیری میزان ویسکوزیته ذاتی از روش لوله
مویین6

واریانس ( )ANOVAتوسط نرمافزار SPSS56

استفاده شد .این آزمایش با استفاده از

ویسکومتر لوله موئین استوالد با اندازه قطر یک میلی
متر (مدل شات گرید ،9آلمان) انجام گرفت .برای تعیین
ویسکوزیته ذاتی از دمای  20 °Cاستفاده شد و پس از
رسیدن حمام آبی به این دما لوله  Uشکل در آن قرار
گرفت .مقدار  5میلی لیتر از نمونه آماده سازی شده در
بخش  ،5-5در لوله مویین قرار داده شد و پس از
رسیدن نمونه به دمای  20 °Cزمان الزم برای عبور
محلول از لوله مویین تحت وزن خود ،اندازهگیری شده
و بر اساس روابط  4و  ،5مقدار ویسکوزیته ذاتی
محاسبه شد .با توجه به غلظت پایین محلولهای استفاده
شده ،در محاسبات دانسیته حالل در نظر گرفته شد
(هاردینگ .)5554

U Tube

6

7SCHOTT GERATE

میباشد .برای تعیین غلظت بحرانی صمغ دانه خرنوب
خالص و سیگما نیز از روش نامبرده استفاده شد
(شکلهای  5و  .)3غلظت بحرانی برای صمغ دانه
خرنوب خالص %0/52 ،وزنی-حجمی و برای صمغ دانه
خرنوب سیگما  %0/52وزنی-حجمی محاسبه شد.
همانطور که در شکلهای  5-3مشخص است ،غلظت
بحرانی صمغ دانه خرنوب محلی ایران بیشترین و غلظت
بحرانی صمغ دانه خرنوب سیگما کمترین مقدار است و
به عبارت دیگر صمغ دانه خرنوب سیگما در غلظتهای
پایینتر ( )%0/52شروع به ایجاد محلولهای با
ویسکوزیته باال مینماید .بر اساس گزارش ریچاردسون
و همکاران در سال  ،5554غلظت بحرانی صمغ دانه
خرنوب حدود  %0/55وزنی-حجمی بوده است که با
نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

425

داراب زاده ،فرحناکي و ...

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  42شماره  /2سال 3131

شکل  -1منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی

شکل  -2منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب ایرانی خالص

بررسي و مقایسه ویسکوزیته ذاتي و پارامتر همپوشاني چنبره صمغ دانه خرنوب محلي ایراني و صمغ دانه خرنوب تجاري

423

شکل  -3منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب تجاری سیگما

تعیین ویسکوزیته ذاتی محلولهای صمغ دانه

گزارش کردند که ویسکوزیته ذاتی صمغ دانه خرنوب

خرنوب

خالص سازی شده با استفاده از فیلتر  53/3 dL/gمی

همانطور که از شکل های  2 ،8و  6مشخص است،

باشد .نمونه های مورد بررسی در این تحقیق

ویسکوزیته ذاتی برای صمغ دانه خرنوب محلی ایران

ویسکوزیته ذاتی کم تری نسبت به نمونه های ذکر شده

 ،3/52 dL/gبرای صمغ دانه خرنوب ایرانی خالص

نشان دادند ،از آنجا که ساختار ملکولی در مقدار

 5/02dL/gو برای صمغ دانه خرنوب تجاری سیگما

ویسکوزیته ذاتی موثر است میتوان گفت که این تفاوت

 5/84dL/gمی باشد (جدول  .)5بر اساس گزارش

می تواند به تفاوتهای مربوط به رقم گیاهان و احتماال

ریچاردسون و همکاران ( )5554ویسکوزیته ذاتی صمغ

روش آمادهسازی محلول و نوع حالل استفاده شده

دانه خرنوب  53/95 dL/gمحاسبه شد .همچنین بر

نسبت داده شود .همانطور که ذکر شد ویسکوزیته ذاتی

اساس گزارشات هیگیرو و همکاران ( )5009مقدار

نمونههای صمغ دانه خرنوب مورد بررسی توسط افراد

ویسکوزیته ذاتی برای صمغ دانه خرنوب 55/85 dL/g

مختلف نیز با یکدیگر تفاوتهای معنی داری داشته

بود .نتایج حاصل از مطالعه سیتی کیجیوتین و همکاران

است .آنچه مهم است اینکه مقدار ویسکوزیته ذاتی صمغ

( )5002نشان داد که ویسکوزیته ذاتی صمغ دانه

دانه خرنوب محلی ایرانی پس از خالص سازی افزایش

خرنوب  55/03 dL/gمی باشد .در تحقیقی آزرو و

معنیداری یافته و به مقدار ویسکوزیته ذاتی صمغ دانه

آندرید ()5000

خرنوب تجاری بسیار نزدیک شده است.
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جدول -1مقایسه ویسکوزیته ذاتی برای نمونههای صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی ،ایرانی خالص و تجاری

صمغ

ویسکوزیته ذاتی ()dL/g

صمغ دانه خرنوب محلی ایران

3/52a*±0/05

صمغ دانه خرنوب ایرانی خالص

b

صمغ دانه خرنوب تجاری

c

5/02 ±0/56
5/84 ±0/52

*هر عدد میانگین سه تکرار میباشد.
اعداد دارای حروف متفاوت در سطح    0/02دارای اختالف معنیدار هستند.

شکل -4منحنی ویسکوزیته کاهش یافته ( / ) ویسکوزیته اصلی (  ) در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب محلی ایران
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شکل  -5منحنی ویسکوزیته کاهش یافته ( / ) ویسکوزیته اصلی (  ) در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب خالص

شکل  -6منحنی ویسکوزیته کاهش یافته ( / ) ویسکوزیته اصلی (  ) در برابر غلظت برای صمغ دانه خرنوب سیگما
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تعیین پارامتر همپوشانی چنبره محلولهای صمغ

پارامتر به دست آمده برای صمغ دانه خرنوب سیگما

دانه خرنوب

مطابقت دارد .نتایج ارائه شده توسط سیمها و زاکین در

برای تعیین این پارامتر میتوان غلظت بحرانی را در

سال  5560مؤید نتایج قبلی می باشد .در این تحقیقات از

ویسکوزیته ذاتی ضرب نمود .برای بررسی وابستگی

معادله زیر استفاده شد:

ویسکوزیته ویژه به غلظت از قانون توان استفاده می-

(رابطه )58

شود .در تحقیقی الی و چینگ ( )5005از قانون توان
استفاده نموده و برای تخمین  bاز منحنی دو لگاریتمی
ویسکوزیته ویژه در برابر غلظت استفاده کردند و آن را
به عنوان شاخصی برای تشخیص شکل ملکول به کار
بردند .قانون توان عبارت است از:
(رابطه )53

sp=a Cb

6 Φ/ 8 NA
3/2

C = 2

1/6

*

این معادله برای پلیمرهای رشتهای نامنظم کاربرد دارد
و

()5053

 Φ= 5/22و  NAعدد آووگادرو میباشد و

حاصل رابطه  58برای پلیمرهای رشته ای نامنظم
حدود  5/5میشود .بر اساس تحقیقات لونی و همکاران
در سال  ،5559همپوشانی چنبره حدود  0/99گزارش
شد.

همانطور که در شکلهای  4 ،9و  5مشاهده میشود،

بررسیها نشان داد که پارامتر همپوشانی چنبره برای

پارامتر همپوشانی چنبره برای صمغ دانه خرنوب محلی

صمغ دانه خرنوب در برخی مطالعات حدود  5/2و در

ایرانی  ،5/39برای صمغ دانه خرنوب ایرانی خالص

برخی دیگر در محدوده  0/99تا  5/8ذکر شده است که

 5/95و برای صمغ دانه خرنوب سیگما ( 5/85بدون بعد)

نتایج این تحقیق برای صمغ دانه خرنوب محلی ایرانی و

محاسبه شد .بر اساس مطالعات موریس و همکاران

ایرانی خالص ،مقدار حدود  5/2و صمغ دانه خرنوب

( ،)5545این نتیجه حاصل شد که پلیمرهای رشته ای

سیگما مقادیر حدود  5/8را نشان دادند.

نامنظم دارای همپوشانی چنبره حدود  8هستند .همچنین

در این مطالعه شیب منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته

در این پلیمرها شیب نمودار دو لگاریتمی ویسکوزیته

ویژه در برابر پارامتر همپوشانی چنبره نیز محاسبه

ویژه در برابر همپوشانی چنبره در غلظت های زیر

شده است .شکل های  4 ،9و  5این شیب را نشان می-

غلظت بحرانی حدود  5/8و برای نواحی باالی غلظت

دهند .در مطالعات ریچاردسون و همکاران ( )5554برای

بحرانی حدود  3/3گزارش شده است .در برخی تحقیقات

تعیین این شیبها از رسم منحنی ویسکوزیته ویژه در

ذکر شده که این رفتار عمومی پلیمرهای رشتهای

برابر غلظت (شکل های  5 ،5و  )3استفاده شده است اما

نامنظم برخی گاالکتومانانها مانند صمغ دانه خرنوب و

موریس و همکاران در رسم نمودار از پارامتر

گوار را شامل نمیشود .در مطالعهای موریس و

همپوشانی چنبره به جای غلظت استفاده کردند .اگرچه

همکاران همچنین گزارش کردند که پارامتر همپوشانی

بر اساس محاسبات ریاضی شیب این دو نمودار با

چنبره برای صمغ دانه خرنوب کمتر از  8و حدود 5/2

یکدیگر برابر است ،اما از آن جایی که منحنی دو

میباشد که این عدد با نتایج تحقیق حاضر برای صمغ

لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر همپوشانی چنبره

دانه خرنوب محلی ایران و خالص مطابقت دارد ،اما

برای محدوده وسیعی از پلیساکاریدهای رشتهای

مقدار پارامتر همپوشانی چنبره برای صمغ دانه خرنوب

نامنظم کاربرد داشته و منحنیهای آن ها در این نمودار

سیگما  5/85به دست آمد .بر اساس نتایج مطالعات

روی هم میافتند ،در این تحقیق نیز از این نمودارها

ریچاردسون و همکاران ( ، )5554پارامتر همپوشانی

استفاده شده است .شیب نمودار دو لگاریتمی برای هر

چنبره برای صمغ دانه خرنوب  5/34گزارش شد که با

سه نوع صمغ دانه خرنوب مشخص شده است .در
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مورد هر سه نوع صمغ ،شیب در ناحیه زیر غلظت

وارد ناحیه غلیظ خواهد شد .با توجه به این اظهارات

بحرانی با نتایج حاصل از کار موریس و همکاران

مشخص میشود که چرا شیب منحنی دو لگاریتمی

( )5545مطابقت دارد .شیب در ناحیه باالی غلظت

برای صمغ دانه خرنوب مقدار کمتری نسبت به پلی-

بحرانی (توان  )bبرای صمغ دانه خرنوب محلی ایران،

ساکاریدهای رشتهای نامنظم دیگر بود ،چون این

حدود  8و برای صمغ دانه خرنوب خالص و سیگما به

اتفاقات در ناحیه نیمه رقیق روی داده و محلول هنوز به

ترتیب :حدود  5/2و  5می باشد با توجه به مطالعات

مرحله غلیظ وارد نشده است .در غلظتهای باالی *C

انجام شده ،اعداد  5/2و  5با نتایج کار ریچاردسون و

چنبرههای پلیمری به یکدیگر فشرده شده و این

همکاران ( ) 5554مطابقت دارند .آن ها گزارش کردند که

فشردگی آنقدر ادامه می یابد تا پلیمرها به مرحله آرام

غلظت بحرانی صمغ دانه خرنوب مقدار کمی میباشد

برسند ،این نقطه همان ** Cبوده و در غلظتهای باالی

(حدود  )%0/55و نیز وابستگی ویسکوزیته ویژه صمغ

آن شیب نمودار دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر

دانه خرنوب به غلظت در باالی غلظت بحرانی کم است.

چنبره ( )sp~C3/3-5در محدوده  3/3-2میباشد.

به عبارت دیگر شیب منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته

همانطور که مشاهده میشود شیب نمودار برای صمغ

ویژه در برابر همپوشانی چنبره ،در باالی غلظت بحرانی

دانه خرنوب خالص و سیگما با این استدالل تطبیق می-

کمتر از مقدار  3/3ذکر شده برای صمغ های رشته ای

کند ،اما برای صمغ دانه خرنوب محلی ایران این شیب

می باشد .بر اساس نتایج اعالم شده توسط این افراد،

حدود  8شده است .از آن جا که غلظت بحرانی برای این

این شیب در ناحیه رقیق  5/5و در ناحیه باالی غلظت

صمغ  0/6بوده و نسبت به دو صمغ دیگر تفاوت زیادی

بحرانی  5/3می باشد .در تحقیق ریچاردسون و

دارد ،احتمال میرود که با توجه به میزان کمتر

همکاران وابستگی کم ویسکوزیته ویژه به غلظت ،به

گاالکتومانان در این صمغ به دلیل حضور ناخالصیها،

وجود یک غلظت فوق بحرانی (** )Cنسبت داده می

افزایش غلظت آن تأثیر چندانی بر ویسکوزیته ویژه

شود .آنها بیان کردند که ویسکوزیته ویژه صمغ دانه

نداشته است ،به نحوی که شیب منحنی دو لگاریتمی در

خرنوب با افزایش غلظت افزایش یافته تا در یک نقطه

ناحیه رقیق و نیمه رقیق تفاوت بسیار کمی با یکدیگر

شیب خط بیشتر شده و این نقطه همان * Cمیباشد .پس

داشته و این تفاوت محسوس نبوده است ،پس از آن با

از آن محلول در ناحیه نیمه رقیق وارد شده و مجدداً با

افزایش غلظت چنبرهها به یکدیگر فشرده شده و در

افزایش غلظت ویسکوزیته ویژه نیز زیاد میشود تا در

غلظت  %0/6به ** Cرسیده ایم در نتیجه محلول وارد

نهایت یک تغییر شیب دیگر در منحنی مشاهده شود ،این

ناحیه غلیظ شده است و لذا شیب آن ( 8در محدوده -2

نقطه ** Cبوده و در غلظتهای باالی آن محلول صمغ

 )3/3قرار گرفته است.
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شکل  -9منحنی دو لگاریتمی ویسکوزیته ویژه در برابر همپوشانی چنبره برای صمغ دانه خرنوب سیگما

نتیجه گیری

صمغ دانه خرنوب خالص و صمغ دانه خرنوب تجاری

در این پژوهش ،مطالعه برخی خواص رئولوژیکی صمغ

به ترتیب عبارت است از  0/52 ،0/6و ( %0/52وزنی-

دانه خرنوب محلی ایران (تهیه شده از دانه های خرنوب

حجمی) و  5/02 ،3/52و  .)dL/g( 5/84نتایج نشان داد

درختان استان فارس) انجام شد .به منظور مقایسه

که اگرچه صمغ دانه خرنوب تجاری در غلظتهای پایین

نتایج و امکان بررسیهای دقیقتر ،با استفاده از

تر ایجاد قوام میکند اما خالصسازی تاثیر بسیار مهمی

ایزوپروپانول ،صمغ دانه خرنوب خالص ایرانی به دست

بر بهبود خواص رئولوژیکی صمغ دانه خرنوب ایرانی

آمد .عالوه بر آن صمغ دانه خرنوب تجاری (سیگما) نیز

داشته است .مقدار پارامتر همپوشانی چنبره برای سه

مورد برسی قرار گرفت .با استفاده از روش لوله مویین،

صمغ نامبرده به ترتیب  5/95 ،5/39و  5/58به دست

مقادیر غلظت بحرانی و ویسکوزیته ذاتی سه نمونه

آمد.

صمغ تعیین شد که برای صمغ دانه خرنوب محلی ایران،
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Abstract
In this research, Iranian locust bean gum (LBG) was extracted from carob seeds collected from Fars
province and purified locust bean gum was produced using isopropanol. A commercial type locust
bean gum was also used for comparison. Solutions of the three gums were prepared and using Utube viscometry critical concentration, intrinsic viscosity and coil overlap parameters were
determined. For Iranian LBG, Iranian purified LBG and commercial LBG, critical concentrations
were 0.6, 0.25, and 0.15% (w/v) and intrinsic viscosities were 3.95, 9.05 and 9.48 (dL/g),
respectively. Both Iranian and commercial LBGs were capable of viscosifying aqueous solutions,
however the commercial LBG was stronger and able to produce viscous solutions at lower
concentrations. The results showed that purification process increases the intrinsic viscosity and
decreases critical concentration of Iranian LBG to a great extent. Coil overlap parameter was also
measured for the three LBG samples.
Keywords: Iranian local locust bean gum, Rheological properties, Intrinsic viscosity, Critical
concentration

