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چکیده
هیدروکلوئیدها به عنوان ترکیباتی با وزن مولکولی باال تعریف میشوند که میتوانند در آب حل شوند و ایجاد محلولهای
ویسکوز نمایند .در این پژوهش تاثیر صمغهای ثعلب و گوار در غلظتهای مختلف ( 0/3 ،0/1و  0/5درصد) بر
خصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه ریحان ( 0/05و  0/1درصد) توسط رئومتر چرخشی در دامنه سرعت برشی
 0/300-01بر ثانیه و دمای  25 °Cمطالعه شد .نتایج نشان داد در همه محلولها با افزایش سرعت برشی ،ویسکوزیته
ظاهری کاهش یافت که نشان دهنده رفتار شل شونده با برش (سودوپالستیک) مخلوط صمغها بود .نتایج حاصل از
برازش دادهها با مدلهای رئولوژیکی مختلف نشان داد که مدل کراس با داشتن  R2باال بهترین مدل جهت توصیف رفتار
جریان مخلوط صمغها بود .افزایش غلظت صمغ ها باعث افزایش ویسکوزیته مخلوط شد و باالترین ضریب قوام مربوط
به نمونه  B2S3بود ( .)9/91 pa.sمیزان هیسترسیس نیز با افزایش غلظت صمغها افزایش یافت .باالترین میزان
هیسترسیس مربوط به نمونه  S2G3بود ( 290/38پاسکال بر ثانیه).
واژگان کلیدی :ثعلب ،صمغ دانه ریحان ،گوار

مقدمه

امولسیونها،

پلی ساکاریدها از بیوپلیمرهای مهمی هستند که در

کریستالهای یخ و شکر و همچنین آزاد سازی کنترل

امولسیونهای غذایی جهت کنترل بافت ،ریز ساختار و

شده طعمها به کار میروند .این ترکیبات اگر چه در

پایداری مورد استفاده قرار می گیرند .همچنین این

غلظت کمتر از  %1استفاده می شوند اما قادرند اثر معنی

ترکیبات برای افزایش ویسکوزیته میتوانند به سیستم

داری بر خواص بافتی و ارگانولپتیکی مواد غذایی

غذایی افروده شوند (موسشاکیس و همکاران.)2010 ،

داشته باشند (صالحی و کاشانی نژاد.)1393 ،

هیدروکلوئیدها به طور گسترده در صنایع مختلف با
عملکردهایی نظیر تغلیظ کنندگی ،حفظ و بهبود بافت
محصوالت غذایی ،تشکیل ژل ،تشکیل فیلم ،تثبیت کف،

دیسپرسیونها،

ممانعت

از

تشکیل
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صمغ دانه ریحان1از جمله هیدروکلوئیدهای بومی ایران

فرموالسیون مواد غذایی توسط محققان در حال

میباشد که میتوان از آن در اکثر فرموالسیونهای

بررسی است .اثر پکتین ،صمغ دانه ریحان و مرو بر

غذایی استفاده نمود .ریحان یک گیاه یک ساله با شاخه

خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده

های کوچک و آرومای مطلوب بوده که در ایران رشد

بدون چربی توسط گروهی ار محققان مورد بررسی

می کند .دانههای این گیاه با موسیالژ پوشانده شده و

قرار گرفته است (رزم خواه و همکاران .)2010 ،همچنین

به عنوان پماد برروی زخم استفاده می شوند .این گیاه

تاثیر استفاده از موسیالژ دانه ریحان بر ویژگیهای

در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص مناطق گرمسیری

فیزیکوشیمیایی ،حسی و رئولوژیکی ماست کم چرب

آسیا ،آفریقا و آمریکای جنوبی و مرکزی رشد می کند

نیز بررسی شده است (امیری عقداییی و همکاران،

(سیارینی و همکاران .)2009 ،دانه های ریحان در

.)2010

داروهای سنتی برای درمان بیماریهای گوارشی

ویژگیهای

استفاده میشود .عالوه بر این در ایران و بسیاری از

فرموالسیون غذا استفاده میشوند حائز اهمیت میباشد

مناطق آسیا در نوشیدنیها و دسرهای یخی به منظور

زیرا روی ویژگیهای بافتی آن تاثیر گذار است.

ایجاد ظاهر مناسب و همچنین فیبر رژیمی به کار می-

فاکتورهای زیادی نظیر غلظت صمغها ،دما ،حاللیت ،بار

رود .دانه ریحان به رنگ سیاه و به شکل بیضی بوده و

الکتریکی ،تیمارهای دمایی و مکانیکی و حضور

دارای ابعادی به طول  3/11±0/29میلیمتر و

الکترولیت ها روی غذاهای مایع حاوی صمغ ها تاثیر

عرض 1/82±0/26میلیمتر و ارتفاع 1/34±0/19میلیمتر

گذار میباشد  .استفاده از دو یا بیشتر از دو صمغ در

میباشد (حسینی پرور و همکاران  .)2010وقتی که دانه

فرموالسیون غذاها در صنعت به دلیل اثر سینرژیستی

ریحان در آب خیسانده میشود به دلیل وجود مواد پلی

آنها رایج است .کیفیت محصوالت میتواند با اثر

ساکاریدی ،پریکارپ بیرونی متورم شده و به یک ماده

سینرژیستی صمغها بهبود یافته و فواید اقتصادی نیز

ژالتین مانندی تبدیل میشود (آزوما و ساکاموتو،

حاصل گردد (والکنستروم و همکاران .)2003 ،چندین

 .)2003تحقیقات نشان داده اند که پلی ساکارید

مطالعه بر روی برهمکنش بین صمغها انجام پذیرفته

استخراج شده از دانه ریحان شامل دو بخش اصلی

است .والکنستروم و همکاران ( )2003رفتار رئولوژیکی

گلوکومانان ( 23درصد) با اتصاالت عرضی ( )1→2و

ژلهای مخلوط آلژینات و پکتین را بررسی نمودند.

گزیالن ( 22/22درصد) و همچنین دارای بخش کوچکی

کایاسیر و دوگان ( )2006ویژگیهای رئولوژیکی

از گلوکان ( 31/2درصد) میباشد .عالوه بر این حضور

مخلوط ثعلب را با صمغ های گوار ،آلژینات و زانتان

آرابینو گاالکتان بسیار منشعب همراه با گلوکومانان و

بررسی نمودند .استادینگ و هرمانسون ()1993؛ الندین

گزیالن گزارش شده است (آزوما و ساکاموتو.)2003 ،

و هرمانسون ()1997؛ آرنائد و همکاران ()1989؛

دانه ریحان گیاهی از تیره نعناعیان ،به شکل بیضی

دانستان و همکاران ( ،)2001ویژگیهای رئولوژیکی ژل-

کشیده میباشد .این دانه در هنگام قرار گرفتن در آب به

های مخلوط کاپا کاراگینان و صمغ لوکاست را بررسی

راحتی متورم شده و مقدار زیادی موسیالژ (صمغ

نمودند .لی و همکاران ( )2003رفتار جریانی محلول

محلول در آب) ایجاد می کند که در طب سنتی کاربرد

مخلوط ژالن/ژالتین را بررسی نمودند.

گستردهای دارد (رضوی و همکاران2012 ،؛ رزم خواه

با توجه به رفتار شبه ژل صمغ دانه ریحان حتی در

و همکاران .(2010 ،استفاده از این صمغ در

غلظتهای کم احتمال دست یابی به مخلوط

Ocimum basilicum

1

رئولوژیکی

صمغها

زمانی

که

در
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ثعلب با ویسکوزیته باالتر وجود دارد .هدف این پژوهش

آوری و با آسیاب برقی پودر شده و در ظروف درب

تعیین رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ دانه ریحان با

دار ریخته شده و تا زمان مصزف در یخچال نگهداری

صمغهای گوار و ثعلب بوده و بررسی امکان تولید

گردید.

مخلوط این صمغها برای استفاده در فرآوردههای

دو نمونه از محلول صمغ دانه ریحان ( 0/05و 0/1

غذایی می باشد.

درصد) به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد .به
منظور بررسی تاثیر صمغ های گوار و ثعلب بر روی

مواد و روش ها

ویژگیهای رئولوژیکی صمغ دانه ریحان سه غلظت

استخراج صمغ دانه ریحان

( 0/3 ،0/1و  0/5درصد) از صمغهای ذکر شده به صمغ

برای استخراج صمغ ،ابتدا دانههای ریحان به دقت تمییز

دانه ریحان افزوده شد .بدین منظور ابتدا نمونههای

شده و بعد از جداسازی ناخالصیها بصورت دستی،

مورد نظر مطابق جدول  1توزین و در آب دیونیزه

دانهها از الک عبور داده شدند تا گرد و غبار و ضایعات

توسط همزن مغناطیسی به مدت  2ساعت حل گردید،

در آنها جدا شوند .بر اساس روش رضوی و همکاران

سپس جهت آبگیری کامل به مدت  24ساعت نگهداری

( )2009از دمای  ،°70Cپی اچ  ،7زمان خیساندن 20

شد.

دقیقه و نسبت آب به دانه  1:65جهت استخراج صمغ

رفتار جریان به وسیله دستگاه رئومتر (رئومتر

استفاده شد .در مرحله اول استخراج ،دانهها در نصف

چرخشی  physica MCR 301ساخت شرکت Anton

مقدار آب دیونیزه الزم خیسانده و به مدت  20دقیقه تا

 Paarاتریش) اندازه گیری شد .برای تنظیم دما سیستم

متورم شدن کامل در بن ماری ( 70 ° Cهمراه با همزدن

 Peltier plateبا حساسیت  ± 0/01مجهز به

در فواصل کوتاه) گذاشته شدند .جداسازی صمغ از

سیرکوالتور آب ( )Viscotherm VT2به کار رفت.

دانههای متورم به وسیله عبور دانهها از استخراج کننده

ویسکوزیته در سرعت برشی  0-300/01s-1اندازه

( پارس خزر  )p 700که سطح چرخان آن تراش خورده

گیری شد (در دمای  .)25 °Cبه منظور مدل سازی

و صاف شده بود انجام گردید .این صفحه چرخان

خواص جریان مخلوط صمغها از مدل های رایجی که

موجب تراشیدن الیه صمغ سطح دانه شد .صمغ

جهت مطالعات جریان مستقل از زمان کاربرد دارند،

جداسازی شده در این مرحله جمع آوری و مابقی صمغ

استفاده شد .با توجه به کاهش ویسکوزیته با افزایش

چسبیده به دانهها با غوطه ور کردن دانهها در نصف

درجه برش در کلیه آزمونهای رئولوژیکی اعمال شده

آب باقی مانده و عبور دادن از اکستراکتور جدا شدند.

و در نتیجه رفتار غیر نیوتنی نمونههای صمغ  6 ،مدل

در مرحله سوم بقیه آب اضافه شده و استخراج همانند

غیر نیوتنی (وابسته به درجه برش) بر دادههای آزمایش

مرحله دوم تکرار گردید .صمغ جمع آوری شده از

(تنش برشی-سرعت برشی) برازش شد .این  6مدل

مراحل مختلف با هم مخلوط شده و سپس از یک پارچه

عبارتند از :پاورال ،هرشل بالکلی ،کاسون ،کراس ،کارو

ای ( از جنس حریر با منافذ ریز) با فشار گذرانده شد تا

و بینگهام.

ذرات ریز و ناخاصیهای موجود در آن کامال صاف

رابطه ()1
 = 0+k ( 0)nهرشل بالکلی

شوند .سپس در ظروف یک بار مصرف با حجم
مشخصی ریخته شده و به مدت  24ساعت در آون فن

رابطه ()2
0

دار با دمای  °50Cقرار گرفت تا کامال آب از دست داده
و خشک شود .صمغ خشک شده در پایان کار جمع

رابطه ()3

 = 0+ ηpبینگهام
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 = k ( 0)nپاورال
رابطه ()4

اطمینان  95درصد توسط نرم افزار  SPSSویرایش 16
انجام شد .برای ترسیم گرافها نیز از نرم افزار اکسل

کاسون ) (p1 + η0.5 0 = 0.5

0.5 0

 2007استفاده شد.

رابطه ()5
بحث و نتیجه گیری
شکل  a( 1و  )bرابطه تنش برشی -سرعت برشی را در
 ،تنش برشی( )paو

که در این مدلها
برشی (،)s-1

0

0

سرعت

تنش تسلیم ( )paو  ηpویسکوزیته

پالستیک ( ηp1 ،)pa.sویسکوزیته کاسون (n ،)pa.s
اندیس رفتار جریان k ،ضریب قوام  (pa.s)nاست .در
مدل کراس  Kیک پارامتر ثایت و با بعد زمان و  mثابت
بدون بعد است (صالحی و کاشانی نژاد1393 ،؛ حسینی
پرور و همکاران ،2010 ،سرابی اقدم.)1392 ،

نمونه

گوار و ثعلب نشان می دهد .شکلهای  2و  3نیز رابطه
بین ویسکوزیته و سرعت برشی را نشان میدهد .در
سرعتهای برشی پایین (پایینتر از  1بر ثانیه) ،افت
اولیه در مقدار ویسکوزیته مشاهده میشود که به تغییر
شکل ذرات و نابودی برهم کنشهای ضعیف بین آنها،
در نتیجه اعمال نیروی برشی ،میتواند مربوط باشد
(خوش منظر و همکاران .)1391 ،بر طبق نتایج بدست

جدول  -1مقادیر صمغ ها در مخلوط(بر حسب درصد)

غلظت

غظتهای مختلف مخلوط صمغ دانه ریحان و صمغهای

آمده رفتار نیوتنی در سرعتهای برش کم مشاهده نشد
که نشان میدهد ویسکوزیته برشی صفر 2در نرخهای

غلظت ثعلب

غلظت گوار

برشی بسیار پایین وجود دارد .حسینی پرور و همکاران

B1

0/05

0

0

( )2010این رفتار را برای صمغ دانه ریحان گزارش

B2

0/1

0

0

کردند .در واقع مولکول های پلی ساکارید با

B1G1

0/05

0

0/1

کنفورماسیون سفت دارای ویسکوزیته برشی صفر

B1G2

0/05

0

0/3

B1G3

0/05

0

0/5

باالیی هستند و خصوصیات رقیق شونده با برش قوی

B2G1

0/1

0

0/1

B2G2

0/1

0

0/3

B2G3

0/1

0

0/5

میگیرند و در نتیجه برهمکنش های فیزیکی بین زنجیره

B1S1

0/05

0/1

0

های پلیمری مجاور کاهش می یابد (حسینی پرور و

B1S2

0/05

0/3

0

B1S3

0/05

0/5

0

همکاران.)2010 ،

B2S1

0/1

0/1

0

B2S2

0/1

0/3

0

B2S3

0/1

0/5

0

ریحان

دارند .علت این پدیده مولکولهای پلیمری سفت است که
با افزایش نرخ برشی به سرعت در جهت جریان قرار

شکل 2aویسکوزیته ظاهری مربوط به غلظت 0/05
صمغ دانه ریحان با غلظتهای  0/3 ،0/1و  0/5درصد
صمغ گوار میباشد .نتایج نشان داد که بیشترین
ویسکوزیته ظاهری مربوط به غلظت  0/5گوار بود.

آنالیز دادههای رفتار جریان و مدلینگ و نیز محاسبه

افزایش غلظت گوار سبب افزایش ویسکوزیته در مخلوط

مساحت حلقه هیسترسیس توسط نرم افزار رئوپالس

صمغ دانه ریحان-گوار گردید .شکل  2bویسکوزیته

ویرایش  3/4انجام شد .آنالیز واریانس و نیز مقایسه

ظاهری مربوط به غلظت  0/1صمغ دانه ریحان با

میانگینها با استفاده از آزمون دانکن و در سطح

Zero shear viscosity

2
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غلظتهای  0/3 ،0/1و  0/5درصد صمغ گوار میباشد.

روند آن مشابه سایر نمونه ها بود .به طور کلی

نمونه  B2G3نسبت به دیگر نمونهها ویسکوزیته

ویسکوزیته صمغ دانه ریحان-گوار بیشتر از ثعلب-

باالتری داشت و به طور کلی نمونه های حاوی 0/1

ریحان بود .میزان ویسکوزیته ظاهری با افزایش غلظت

درصد صمغ ریحان ویسکوزیته ظاهری باالتری نسبت

صمغ ها افزایش یافت .تمامی محلولها رفتار غیر نیوتنی

به نمونه های حاوی  0/05درصد از این صمغ را دارا

داشتند که در آن ویسکوزیته ظاهری با افزایش سرعت

بودند .شکل  3aویسکوزیته ظاهری مربوط به غلظت

برشی ،کاهش یافت .با افزایش میزان صمغهای گوار و

 0/1صمغ دانه ریحان با غلظت های  0/3 ،0/1و 0/5

ثعلب میزان ویسکوزیته ظاهری افزایش یافت .همیشه در

درصد صمغ ثعلب میباشد .افزایش غلظت ثعلب سبب

دمای ثابت ،رابطه مستقیم غیر خطی بین غلظت مواد

افزایش ویسکوزیته مخلوط ثعلب-ریحان شد .شکل 3b

محلول و ویسکوزیته وجود دارد و با افزایش غلظت

نیز بیانگر ویسکوزیته ظاهری مخلوط  0/1درصد صمغ

مواد ،ویسکوزیته افزایش مییابد (خوش منظر و

دانه ریحان و غلظت های  0/3 ،0/1و  0/5ثعلب بود و

همکاران.)1391 ،

شکل  -1نمودار تنش برشی -سرعت برشی برای نمونههای  :aصمغ ریحان -گوار و  :bصمغ ریحان-ثعلب
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شکل  -2ویسکوزیته ظاهری ( )aمحلول  0/05درصد صمغ دانه ریحان -گوار و) 0/1 (bدرصد صمغ دانه ریحان-گوار

کایاسیر و دوگان ( )2006اثر افزودن صمغهای گوار،

بود .برهمکنش بین صمغ و نمک باعث کاهش

زانتان و آلژینات را بر ویژگی های رئولوژیکی ثعلب

ویسکوزیته محلول ها شد و مقدار تغییر ویسکوزیته به

بررسی نمودند .این محققان گزارش کردند که

نوع نمک مصرفی بستگی داشت .با افزایش غلظت کلرید

ویسکوزیته ظاهری با افزایش میزان صمغها افزایش

سدیم از  0/1به  1درصد ،ویسکوزیته ظاهری محلول

یافت و بیشترین میزان ویسکوزیته ظاهری مربوط به

صمغ از  8/1 mPa.sبه  1/9 mPa.sکاهش یافت.

محلول های آلژینات بود .صالحی و کاشانی نژاد

صالحی و کاشانی نژاد ( )2015اثر نمک ها و شیرین

( )1393اثر نمک های کلرید سدیم و کلسیم بر ویژگی

کننده های مختلف را بر ویژگی های رئولوژیکی صمغ

های صمغ دانه ریحان را بررسی نمودند .نتایج نشان

دانه ریحان بررسی کردند .نتایج این محققان نشان داد

داد در همه محلولها با افزایش سرعت برشی،

که بر همکنش بین شیرین کننده ها و صمغ دانه ریحان

ویسکوزیته ظاهری کاهش یافت ،که نشان دهنده رفتار

سبب افزایش ویسکوزیته شد در حالی که نمکها سبب

شل شونده با برش (سودوپالستیک) صمغ دانه ریحان

کاهش ویسکوزیته صمغ دانه ریحان شدند.
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شکل  -3ویسکوزیته ظاهری ( )aمحلول  0/05درصد صمغ دانه ریحان -ثعلب و) 0/1 (bدرصد صمغ دانه ریحان -ثعلب

در جدول  2ضریب تبیین حاصل از برازش دادهها با

جهت برازش دادهها گزارش کردند .عمادزاده و همکاران

مدلهای مختلف گزارش شده است .نتایج نشان داد که

( )1389و تقی زاده و رضوی ( )2009نیز به دلیل وجود

تغییر غلظت صمغ های گوار و ثعلب سبب تغییر

مقادیر منفی تنش تسلیم در رفتار جریان نمونههای کره

مدلهای مناسب جهت برازش دادهها شد .طبق نتایج

پسته کم کالری ،این مدل را نامناسب ارزیابی کردند به

بدست آمده در غلظت کم گوار ( 0/1درصد) مدل مناسب

همین دلیل در تمامی نمونه ها مدل کراس توانایی

جهت برازش دادهها هرشل بالکی بود اما هر چه غلظت

باالتری جهت برازش داده ها داشت.

گوار افزایش یافت میزان  R2هرشل بالکلی کاهش یافت.

ضریب قوام و شاخص رفتار جریان نمونه های مختلف

با افزایش غلطت گوار مدل مناسب جهت برازش دادهها

در جدول  2نشان داده شده است .شاخص رفتار جریان

کراس بود .روند مشابهی در مورد صمغ دانه ریحان-

و ثابت قوام به وسیله مدلی که باالترین ضریب تبیین را

ثعلب مشاهده شد .یعتی با افزایش غلظت ثعلب ،میزان

داشت گزارش شد .مقادیر  kو  nمدل کراس نیز به

ضریب تبیین مدل کراس افزایش یافت .برخی محققان

دلیل اینکه در تمامی مدل ها از ضریب تبیین باالیی

وجود تنش تسلیم منفی را ناشی از ناکارآمد بودن مدل

برخوردار بود گزارش شد .بر طبق این نتایج با افزایش
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غلظت صمغها میزان ضریب قوام نیز افزایش یافت .به

جریان صمغ دانه ریحان بررسی نمودند .رفتار رقیق

عنوان مثال ضریب قوام نمونه  0/724Pa.s ,B1G1و

شونده با برش در همه غلظتها و دماها مشاهده شد.

در نمونه  4/01 Pa.s ,B1G3بود .تحقیقات مشابهی

مدل هرشل بالکلی در سرعت برشی  0-1000/1 s-1به

توسط برخی از محقیین بر روی صمغ دانه ریحان

عنوان بهترین مدل انتخاب شد .رفتار سودوپالستیکی با

انجام پذیرفته است .صالحی و کاشانی نژاد ()1393

افزایش غلظت ،افزایش یافت .ویسکوزیته  %1صمغ دانه

گزارش کردند که مدل قانون توان به خوبی رفتار غیر

ریحان در سرعت های برشی پایین نسبت به صمغ

نیوتنی صمغ دانه ریحان در حضور نمکها را توصیف

زانتان و گوار باالتر بود .سرابی اقدم و همکاران

می کند .برازش داده ها با این مدل نشان داد که نوع و

برهمکنش صمغ دانه ریحان با پروتئینهای آب پنیری را

مقدار نمک باعث تغییر ضریب قوام (  )kو شاخص

بررسی کردند .این محققان گزارش کردند که بهترین

رفتار جریان (  )nشد .حسینی پرور و همکاران ()2010

مدلهای رئولوژیکی برازش داده شده بر دادههای رفتار

تاثیر دما ( )°5-85Cو غلظت (0-2/5درصد) را بر رفتار

جریانی مخلوط ،مدل های اسوالد و هرشل بالکلی بودند.

جدول -2ویژگیهای رئولوژیکی مخلوط صمغ های مختلف
ضریب قوام و شاخص رفتار جریان در مدل کراس

ضریب تببین حاصل از برازش مدلهای مختلف
نمونه

بینگهام

هرشل بالکلی

کاسون

استوالد

کراس

کارو

K

N

B1

0/717

0/935

0

0/965

0/989

0/9747

0/73F

0/775

B2

0/689

0/933

0

0/96

0/953

0/9753

F

0/765

1/37

F

B1G1

0/63

0/985

0

0/966

0/9658

0/9736

0/724

0/622

B1G2

0/501

0/906

0

0/409

0/9924

0/9641

F

0/576

B1G3

0/479

0/819

0

0

0/9930

0/9652

C

B2G1

0/577

0/996

0

0/846

0/9388

0/957

CD

3/67

0/692

B2G2

0/533

0/937

0

0/427

0/9662

0/959

3/89CD

0/652

B2G3

0/457

0/833

0

0

0/9814

0/9605

1/58
4/01

B

7/8

F

0/721

0/767

B1S1

0/586

0/989

0

0/81

0/981

0/9667

0/961

0/666

B1S2

0 /5

0/922

0

0/488

0/9925

0/9744

F

0/647

B1S3

0/48

0/851

0

0

0/9954

0/9753

DE

B2S1

0/582

0/988

0

0/741

0/9613

0/9624

E

B2S2

0/557

0/954

0

0/557

0/9703

0/917

CD

3/64

0/68

B2S3

0/523

0/906

0

0/254

0/9958

0/972

9/91A

0/7

1/42
2/98

2/63

0/679
0/71

تعیین منحنی جریان مخلوط صمغ های دانه ریحان-

گوار و ثعلب میزان هیسترسیس افزایش یافت .میزان

گوار و دانه ریحان -ثعلب در دو مرحله افزایش سرعت

هیسترسیس در برهمکنش صمغ دانه ریحان -ثعلب

برشی از  0/01تا  300بر ثانیه و کاهش سرعت برشی

بیشتر از گوار -صمغ دانه ریحان بود .باالترین میزان

از  0/01تا  300بر ثانیه نشان داد که ویسکوزیته

هیسترسیس مربوط به نمونه  S2G3بود (.)290/38

مخلوطهای یاد شده در سرعت برشی ثابت کاهش

رضوی و کاراژیان در سال  2009وجود حلقه

مییابد (پدیده تیکسوتروپی) .همان طور که در شکل 4

هیسترسیس را در صمغهای ثعلب و دانه بالنگو گزارش

نشان داده شده است با افزایش غلظت صمغهای ریحان،

نمودند .ویسکوزیته یک سیال تیکسوترپیک در طول
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زمان برش کاهش می یابد که این پدیده به دلیل شکست

رفتار وابسته به زمان در آن است (ابو -جدیل و محمد،

تصاعدی ساختار سیال بوده و نشان دهنده وجود

.)2004

شکل  -4میزان مساحت حلقه هیسترسیس برای غلظت های مختلف صمغ های دانه ریحان ،گوار و ثعلب

نتیجه گیری

محلولها میباشد .افزایش میزان هر کدام از صمغها

دانه ریحان حاوی مقادیر زیادی هیدروکلوئید با خواص

سبب افزایش ویسکوزیته مخلوط شد و بر همکنش

رئولوژیکی قابل توجه میباشد که جهت استفاده از آن

صمغها نیز تاثیر مثبتی بر افزایش ویسکوزیته داشت.

در فرموالسیون مواد غذایی ،ابتدا می بایست اثر سایر

نتایج حاصل از برازش دادهها نشان داد که مدل کراس

ترکیبات را بر آن مورد بررسی قرار داد .شناخت و

باالترین ضریب تبیین را دارا بود و به عنوان بهترین

درک دقیق برهمکنش بیوپلیمرها و خواص عملکردی

مدل انتخاب شد .میزان هیسترسیس نیز با افزایش

آنها برای به کار بردن در فرایندهای مختلف غذایی و

غلظت صمغها افزایش یافت.

فرموالسیون غذاها الزامی است .در این پژوهش بر
همنکش بین صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و ثعلب

سپاسگزاری

در غلظت های مختلف اندازه گیری شد .نتایج نشان داد

این پژوهش در آزمایشگاه مرکز رشد واحدهای فناوری

که ویسکوزیته ظاهری محلولها با افزایش سرعت

طبرستان انجام گرفته است .نویسندگان مقاله بدینوسیله

برشی کاهش یافت که ناشی از رفتار سودوپالستیک

از مدیریت و کارشناسان این مرکز قدردانی می نمایند.
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Abstract
Hydrocolloids are defined as compounds with high molecular weight that can be dissolved in water and
create a viscous solution. In this study effect of guar and salep gums in different concentrations (0.1, 0.3 and
0.5%) on the rheological properties of basil seed gum (0.05 and 0.1%) was investigate by rotational
rheometer at shear rate of 0.01-300 s-1 and temperature of 25 C °. The results showed that in all solutions
with increasing shear rate, the apparent viscosity decreased, which indicates a shear thinning behavior
(pseudoplastic) mixed gums. Results of fitted data with different rheological models showed that cross model
with a high R2 was the best model to describe behavior of mixed gums. Increasing gum concentration caused
rising the viscosity of mixed and highest was the consistency coefficient was at B2S3sample (9.91 pa.s).
Hysteresis also increased with increasing concentrations of gums. Highest hysteresis was related to S2G3
sample (290.38 pa/s).
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