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 چکیده

 رایند. برخوردارندهای پایین تولید محصوالتی با ویسکوزیته باال در غلظت از تواناییهستند که  ییهاساکاریدپلی هاصمغ

و  FTIR، الگوی ویسکوزیته ،استخراج راندمان. شد استخراج سدیم دوهیدروکسی آب حالل بادو بامیه گیاه صمغ پژوهش

یم در مقایسه صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سد. گردید ارزیابی بهینه صمغ انتخاب جهت های شیمیاییویژگی

یشتری بو تنش ویسکوزیته بیشتر بود ، دارای مولکولی برقرار شدهاج شده با آب بنا به پیوندهای بین با صمغ بامیه استخر

 s44-1برشی سرعت بادارای رفتاری سودوپالستیک یا روان شونده با برش این صمغ  .رای رفتار جریانی خود نشان دادب

 FTIRنتایج  ویسکوزیته محلول کاهش یافت. ،بود که با افزایش سرعت برشی mPa.s 1/11ظاهری و مقدار ویسکوزیته

های تشکیل دهنده اسید ددهنده مقدار زیاد واحهیدروژن این صمغ بود که نشان -ن پیوندهای اکسیژندهنده غالب بودنشان

زایش باالی اعمال شده از طریق روش استخراجی با هیدروکسید سدیم باعث اف pH. بودگاالکترونیک در ساختار این ترکیب 

افزایش ویسکوزیته  یدروژن وه -افزایش پیوندهای اکسیژنمقدار اسید گاالکترونیک موجود در صمغ بامیه و بنابراین 

 قلیایی pHدیم دارای صمغ استخراج شده با هیدروکسید سصمغ استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با آب شد. 

گرم آب بر گرم کل ماده، درصد  7/9. ظرفیت جذب آب آن بود( %90و ماده خشک باال ) %10(، رطوبت کمتر از 75/9)

اندمان ر. بدست آمد درصد 464/50و  80/22، 39/17خاکستر کل، پروتئین و کربوهیدرات برای این صمغ به ترتیب 

سدیم در روش استخراج با هیدروکسید  و %39/2خراج با آب برابر با غالف بامیه در روش است استخراج صمغ حاصل از

 بود. %62/5برابر با 
 

 بامیه، صمغ، استخراج، رئولوژی :کلیدی واژگان

 
 مقدمه

بسیاری از  به، درصنعت تکنیکی ازجنبه  1صمغ اصطالح

 ومشتقات میکروبی یا ساکاریدهای( گیاهیقندهای )پلی

                                                           
1Gum 

 شده پخش یاداغ سرد قادرنددرآب که شوداطالق می هاآن

 نمایند تولید گرانروی باال هایی بایا محلول هاومخلوط

 هاییهیدروکلوئید هاصمغ(. 1393و عباسی می)رحی
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 ودرنتیجه ویسکوزیته افزایش سبب آب جذب با که هستند

 این از شوند،می غذایی هایازسیستم برخی پایداری

 غذایی هایازفراورده بسیاری در ایگسترده نظرکاربرد

 اجازه آنهادرمواردی کارگیری به براین عالوه. دارند

 یک دهنده تشکیل اجزای یا فرموالسیونن  بتوا که دهدمی

 تغییرداد زیادی بسیار میزان ابه ر مشخص غذایی فراورده

ی متنوع یخواص عملکرد هیدروکلوئیدها (.1389 فاطمی)

ها، کف یدارکردنژل، پا یجادا ی،قوام دهندگ یرنظ

؛ 1383ماهرانی و همکاران ها )یسپرسیونها و دیونامولس

و  یخ یهایستالکر یل(، ممانعت از تشک1392شاه حسینی 

عباسی گزنق و شکر، آزاد کردن کنترل شده عطر و طعم )

وکنترل  ییرتغ .(1391حدیدی و همکاران  و 1390همکاران 

آلماری و ؛ 1393عباس تبار ) یداریپا یشبافت، افزا

اتصال آب و  ی،حساس دهانبهبود ا ،(2012همکاران 

خواص . (1392شعبانی فر دارند ) یچرب یگزینجا

 یکشده توسط صمغ برخواص ارگانولپت یجادا یکیرئولوژ

آن توسط مصرف کننده  یرشبر پذ ینمحصول و همچن

ها، به صمغ یکیرئولوژ یهایژگیگذارد. اساسا ومییرتأث

شود و استفاده می ییمواد غذا یبکه در ترک یزمان یژهو

 ییغذا یهابهبود بافت در فرآورده یابافت و  یجادسبب ا

 ینبرخوردار است و از ا ییباال یتگردند از اهمیم

 یوهها، شها در صنعت در انتخاب اندازه و نوع پمپیژگیو

کمک گرفته  یزن یرهها وغیاستفاده از صاف خراج،است

 (.1391حدیدی و همکاران شود )می

 1سهمالوای گیاهی متعلق به خانواده مینام عموبامیه 

اسکوالنتوس ال آبلموسکوس میاست و با نام عل

چ به عنوان انگشت یه بامشود. بندی میرده2مون

 یز( نgumbo( و گومبو )bhindi)یندی (، بهlady’s fingerبانو)

 قدمت آن به است که یقاافر یهمنشا بام .شودمیشناخته 

اما در حال حاضر در مناطق رسد. می سال 4000از  یشب

 یونان،مختلف جهان مانند و نیمه گرمسیری  یریگرمس

                                                           
1Mallofamily (Malvaceae) 
2 Abelmoschus esculentus (L.) Moench 

 یه وترکی، متحده جنوب یاالتمصر، هند، ژاپن، ا یران،ا

 .(2008پاناگیوتیس ) کندمیرشد  یلیپین نیزف

 ینو همچن و لزج یظغل یدروکلوئیده یحاو یهغالف بام

 یدروکسیاست که عمدتا از ه یت فنلیباسرشار از ترک

گرم(  یلیم 3/0و  2/0) یتینو مشتقات کوئرس ینامیکس

فنل دانه به طور عمده   یپل یباتشده است. ترک یلتشک

گرم( است  یلیم 4/3و  5/2و مشتقات فالوونول ) ینکاتچ

و  2011؛ گورگیادیس و همکاران 2008پاناگیوتیس )

 یشار از پلسر یهبام(. 2012کونتوگیورگوس و همکاران 

ان، یلوگلوک(، گزین)عمده تر ینپکت یرنظ یدهاییساکار

( و 2009خامپام و همکاران سنگو سلولز ) یالنگز

 یدگاالکتوز، رامنوزو اس یحاو یدیاس یدهایساکاریپل

؛ 2010و  2009خامپام و همکاران)سنگ یکگاالکتورون

؛ 2012؛ آلماری و همکاران 2011گورگیادیس و همکاران 

 یکگلوکز و گلوکورون ین(، همچن2014همکاران  آلبا و

یک ارون یدهایاس یمقدار قابل توجهو  یداس

 یو حاو، (2012کونتوگیورگوس و همکاران، )

رفیعیان )ها و فالونوئیدها است ها، تاننفیتواسترول

 یهاهمانند دانه ی بامیههادانه (.1392کوپایی و همکاران 

 یسطح باال یله به دلباال هستند ک ینیمنبع پروتئ یاسو

 ییغذا یممکمل در رژ یکتوانند به عنوان می یزین موجودل

محدود کننده  یدآمینهاس یزینکه در آن ل ،غالت یهبر پا

؛ دانخوار و سینگ 2008پاناگیوتیس استفاده  شوند ) ،است

 (. 2009آدالکون و همکاران و  2009

 یز پلا یدیبه طور بالقوه منبع جد یهبام یدهایساکار پلی

توانند به عنوان هستند، که می یعیطب یدهایساکار

آلبا و ) استفاده  شوند ییغذا یعدر صنا یعملکرد یباتترک

از عصاره و صمغ  یکل بطور. (2013و  2014همکاران 

 یاهاز مشتقات محلول در آب حاصل از گ یکیکه  یهبام

(، 2006سرپوویز و همکاران -رومانچیکاست ) یهبام

قوام دهنده و  یییادر مواد غذا یعیطب یفایربعنوان امولس

توان استفاده کرد می یونکننده امولس یدارپا
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 یهعصاره بام .(2012کونتوگیورگوس و همکاران )

است و در  یدیاس یطدر مح یونامولس یدارکنندهپا

شده استفاده  یدیاس یمحصوالت لبن ییاه ایوم یدنینوش

 یونیمولسا ظرفیت(. 2014گوری و همکاران شود )می

( 2013آلبا و همکاران ها )ینبه پروتئ یهعصاره بام یباال

نسبت  یدیساکار یپل یو لزج آن به محتوا یظو بافت غل

؛ 2011گورگیادیس و همکاران شود )داده می

 یه(. عصاره بام2012کونتوگیورگوس و همکاران 

و عصاره  یکاستخراج شده با محلول بافرداغ رفتار االست

 یسکوزاستخراج شده با مواد شالته کننده رفتار و یهبام

 یپل یها( و محلول2011گورگیادیس و همکاران دارد )

 یسکواالستیکو و یکرفتار شبه پالست یهبام یدیساکار

 (.2010خامپام و همکاران سنگدارند )

 . اخیرا  شوداستفاده می یاریاهداف بس یبرا یهغالف بام

شده(  یری)عصاره گ شدهادعا شده است که آب استخراج 

استخراج شده  یدهایساکار ی)پل یهبام یدهایساکاریاز پل

تخم مرغ و  یدهسف یگزین( به عنوان جایهاز بام یآب

 یشکالت و در دسر لبن یقالب یدر کوک یچرب یگزینجا

 یردتواند مورد استفاده قرار گمی یمنجمد شکالت

. همچنین از عصاره (2010خامپام و همکاران سنگ)

ازجمله  ییدارو یوندر فرموالسبدست آمده از بامیه 

یس )به عنوان ماتریس و یا پوشش دهنده در قرص ماتر

 شودیون استفاده میو امولس یژل موضع داروسازی(،

و گوری  2013؛ جنگا و زولیخا 2011)اوکویی و همکاران 

در  ییباال یسکوزیتهتواند ویم یهبام (.2014و همکاران 

( 2012آلماری و همکاران کنند ) یجادکم ا یاربس یهاغلظت

دهنده  یشقوام دهنده، افزا یعملکرد یباتو به عنوان ترک

 و (2014 همکارانآلبا و عامل ژله کننده ) یسکوزیته،و

دهنده  ییرتخم مرغ و تغ یدهسف یگزینجا کف یدارکنندهپا

مانند سس  دغذاییموا یونیبافت در محصوالت امولس

و  یکم کالر یرهایها، مالش پذسس ی،گوجه فرنگ

 یو دسرلبن یشکالت یقالب یرینیدر ش یچرب یگزینجا

خامپام و همکاران سنگشود )استفاده می یمنجمد شکالت

آلماری و و 2011گورگیادیس و همکاران ؛ 2010و  2009

از آنجا که صمغ بامیه حاوی مقادیر (. 2012همکاران 

تواند بعنوان یکی از لذا می ،ن استفراوان پکتی

هیدروکلوئیدهای مورد استفاده در صنعت پخت مربا و 

. در همین های مشابه مورد استفاده قرار گیردفرآورده

که در مناطق گرمسیری ایران به مقدار  ،بامیهراستا، صمغ 

با دو روش استخراج گردید و  ،باشدمیفراوان قابل کشت 

شیمیایی آن مورد بررسی قرار -خصوصیات فیزیکی

 .گرفت

 

 هامواد و روش

 هیبام صمغ استخراج هایروش

 میدسدیدروکسیه با هیبام صمغ استخراج

گرم  200گیاه بامیه از بازار محلی تبریز خریداری شد. 

، MVM) بامیه پس از دم گیری و حذف دانه در خرد کن

به صورت مخلوط همگنی از بامیه تهیه گردید.  (آلمان

لیتر هیدروکسید میلی 1000سپس مخلوط همگن بامیه در 

 دقیقه در مخلوط کن 5موالر به مدت  05/0سدیم 

(Moulinex)مخلوط شده وپس از سانتریفوژ  ، فرانسه

-rpm5000در ، آلمان(Hermle labortechnik) کردن

آوری شده و سوپرناتانت( جمعرویی)، محلول 4500

رویی مایعاستخراج به منظور رسوب بیشتر تکرار گردید. 

خشک کن آوری شده، به روش انجمادی خشک شده )جمع

یوس درجه سلس -50 یبا دما ، کره(OPERON) یانجماد

(، باشدبار مییلیم 01/0که معادل  ءتور خال یلیم110و

یوس در سلسدرجه  4و در دمای  گردید سپس آسیاب

ای غیر قابل نفوذ به هوا تا موقع استفاده های شیشهبطری

 (.2012آلماری و همکاران ) نگهداری شد

 آب با هیبام صمغ استخراج

 48یترآب مقطر به مدت ل یلیم 300در  یهگرم بام 200

ساعت در یخچال نگهداری شد، سپس از صافی عبور داده 

کن در خشک روش قبلبه دست آمده همانند  و صمغ

 .گردیدخشک  یانجماد
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 هیبام صمغ یرو شده انجام یهاآزمون

 شده برازش ومدل یکیرئولوژ یهایژگیو نییتع

ویسکوزیته ) هانمونه های رئولوژیکیویژگیگیری اندازه

پس از آماده سازی  ظاهری، تنش برشی و سرعت برشی(

با استفاده از دستگاه  C˚25درصد، در دمای 1محلول

اتریش(  ،MCR 301، مدل Physica Anton Paar)رئومتر 

های هم مرکز انجام شد. برای مجهز به رئومتری استوانه

گیری تنش برشی و گرانروی به صورت تابعی از اندازه

ها، در یک و تعیین نوع رفتار جریانی نمونه سرعت برشی

 S100-1به  S2-1دقیقه، سرعت برشی از  10فاصله زمانی 

های صمغ نمونه های رئولوژیکیویژگیی گیراندازه رسید.

 استخراج شده از بامیه در آزمایشگاه تکدانه انجام شد

و کاراژیان و همکاران  1393عباس تبار و همکاران )

2011.) 

 (FTIR) 1مادون قرمز یهفور یلتبد یسنج یفطآنالیز 

موجود در  FTIR ستگاهبا استفاده از د FTIRالگوی 

 تبریز دانشگاهمیدانشکده شیآزمایشگاه خدماتی 

(Brucker ،27 مدلTENSOR ،آلمان ) محدوده طیفی با-cm

گیری شد. رسم اندازه cm1/0-1و دقت  4000تا  1400

آلبا انجام گرفت ) OPUSنمودار مربوطه به کمک نرم افزار 

 (.2014و همکاران 

 هیبام صمغهای شیمیایی آزمون

 pHیریگاندازه

 درصد وزنی/ 2با غلظت  ییهاسوسپانسیونابتدا 

و  یهته مقطر در آب استخراج شدهاز پودر صمغ میحج

شب  یک سپس برای کامل شدن جذب آب، حداقل به مدت

 متر pHبا کمک  pHداری و سپس مقدارنگه یخچالدر 

(Metrohm)یبیان شد ) گیریاندازه اتاق دردمای، سوئیس

 (. 2009و همکاران 

 خشک وماده رطوبت یریگاندازه

 بادقت ترازوی کمک به ازپودرصمغگرم  2 مقدار نخست

001/0 (AND)ساعت5حداقل مدت وبه توزین ، ژاپن 

                                                           
1Fourier transform infrared spectroscopy 

 شد قرارداده C 105° دمای با ، آلمان(Memmert) درآون

رطوبت از فرمول زیر درصد  سپس برسد؛ ثابت وزن به تا

 .(AOAC 2005 08/952و   2002)هورویتز  محاسبه شد

درصد رطوبت(       1 =
وزن نمونه خشک شده− وزن نمونه اولیه

وزن اولیه نمونه
×

100 
 خاکستر کل یریگاندازه

 یهابوته درون پودرصمغ از مقدارمشخصی ازتوزین پس

قرار  آتش مستقیم شعله روی نمونه حاوی یهاچینی،بوته

 کوره در هابوته گرفته تا سوختن اولیه انجام گیرد. سپس

(MLW)با دمای ، آلمان°C 550 ساعت 5حداقل  برای 

 ظاهرشود. رنگی سفید کامال  خاکستر تا شدند نگهداشته

 محاسبه نمونه،خاکسترکل اولیه وزن به باتوجه سپس

 .(AOAC 2005 08/952و   2002هورویتز گردید )

درصد خاکستر(           2 =
−وزن بوته با خاکستر خالی بوته وزن

نمونه وزن
×

100 
 چربی یریگاندازه

 C 105°برای حذف رطوبت، پودر صمغ درون آوندر ابتدا 

از پودر خشک گرم  1 سپس مقدار ید؛خشک گرد کامال 

و سپس فنجان ( 4)واتمن شماره یشده درون کاغذ صاف

قرار گرفتند. به  ، ایران(پکو ) یکدستگاه سوکسله اتومات

و اعمال حرارت،  )مرک، آلمان( نرمال حالل هگزان یلهوس

هورویتز  ,شد ) محاسبهدرصد آن استخراج و  صمغ یچرب

2002.) 

درصد چربی                                  (3 = m2−m1

m0
× 100 

وزن  2mوزن فنجان چربی خالی )گرم(،  1mکه در آن 

وزن نمونه بر  0mفنجان چربی بعد از استخراج )گرم(،

 باشد.)گرم( می

 آب جذب تیظرف یریگاندازه

آب مقطر حل و  لیترمیلی 40 از پودر صمغ در گرم 5/0

 10به مدت  g1600) شد یفوژپس از جذب آب، سانتر

 یژل متورم باق ی،زالل فوقان یعما حذف(. پس از یقهدق

جذب آب  یتمقدار ظرف یررابطه ز ن و به کمکیوزتمانده 
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بتانکور آنکونا و همکاران )شد  گرم/گرم تعیین بر حسب

2003.) 

ظرفیت جذب آب(         4 =
−وزن نمونه ژل متورم اولیه نمونه وزن

نمونه اولیه وزن
 

 

 خام نیپروتئ یریگاندازه

گیری پروتئین خام موجود در صمغ بامیه استخراج اندازه

 924شده از روش کجلدال مطابق با استاندارد شماره 

 انجام شد.( 1352)

 دراتیکربوه زانیم یریگاندازه

پروتئین، میزان ت، خاکستر و گیری مقادیر رطوببا اندازه

های موجود در صمغ با استفاده از فرمول کربوهیدرات

 (.1387زیر تعیین شد )زرگران و همکاران 

اکستر+ رطوبت( = درصد )پروتئین+ خ - 100                   (5

 کربوهیدرات

 یاستخراج صمغ بازده نییتع

با  یه راگرم بام 200 گیری راندمان استخراج،برای اندازه

مخلوط کرده سپس )مرک، آلمان(  NaOH یترل یلیم 1000

محلول مذکور را سانتریفیوژ نموده بعد از جدا شدن تفاله 

گرم، محلول به دست آمده با استفاده از خشک کن  924

انجمادی خشک شد که حاصل عمل خشک شدن پودری 

گرم  24/3گرم و حدود  23/11کامال خشک با وزن تقریبی 

ست آمده که مورد استفاد ه قرار تفاله خمیر مانندی به د

نگرفت و راندمان استخراج تنها براساس پودر کامال خشک 

محاسبه شد. راندمان استخراج برای پودر بامیه 

راژیان و همکاران کایزیر قابل محاسبه است )ازمعادله

 (.2012آلماری و همکاران و  2011

استفاده مورد بامیه غالف به نسیت استخراج راندمان(   6 =

وزن پودر صمغ

وزن غالف بامیه
× 100 

 

 

 

 

                                                           
1Power low (Ostwald-dewaele model) 

 نتایج و بحث 

شده برای  برازشو مدل های رئولوژیکی تعیین ویژگی

 صمغ بامیه

در  های رئولوژیکی صمغ بامیهنتایج تعیین ویژگی

در این نمودارها  .نشان داده شده است 4تا  1های شکل

سرعت برشی با رابطه سرعت برشی با تنش برشی و 

در هر دو روش استخراج  ظاهری ویسکوزیته

)هیدروکسید سدیم و آب( دیده می شود. همانطور که در 

الگوی تنش برشی در شود مشاهده می 2و  1نمودارهای

استخراج شده با  برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه

هیدروکسید سدیم در مقایسه با الگوی تنش برشی در 

استخراج شده با آب  برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه

باشد )در سرعت می دارای کیفیت رئولوژیکی بهتری

، چرا برشی مشخص میزان تنش برشی الزم بیشتر بود(

سرعت برشی مشاهده  -که با مطالعه نمودار تنش برشی

های برشی یکسان در هر شود که برای ایجاد سرعتمی

دو نوع صمغ استخراج شده، تنش مورد نیاز برای نوع 

ج شده با هیدروکسید سدیم بیشتر از نوع استخراج استخرا

بررسی نمودار رسم شده مشخص  شده با آب است.

سرعت برشی، شیب نمودار تنش  کند که با افزایشمی

یابد و این مساله نشان میسرعت برشی کاهش  -برشی

شونده با برش  دهنده رفتار سودوپالستیک یا روان

افزایش تنش به مقدار ثابت، باشد. در این رفتار ابتدا با می

یابد و سپس با سرعت برشی به مقدار معینی افزایش می

افزودن همان مقدار ثابت تنش به تنش اولیه، سرعت برشی 

کند. چون در نمودار بیشتر از مقادیر قبل افزایش پیدا می

عرض از مبدا وجود ندارد بنابراین تنش تسلیم برای صمغ 

توان از صفر بوده است و می بامیه وجود نداشته و برابر

 برای این صمغ استفاده کرد. 1مدل قانون توان

σ(   معادله قانون توان7) = K(γ.)n 

 n( و Pa.sn) ضریب قوام قانون توان K که در این معادله

 باشد.میشاخص رفتار جریان قانون توان 
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 درسیاالت رفتارغیرنیوتنی ترینرایج رفتارسودوپالستیک

سرعت برشی سیاالت  -نمودار تنشدر است. غذایی

در ( 1 شود:سودوپالستیک، سه ناحیه مجزا دیده می

دهند و های برشی پایین، رفتار نیوتنی را نشان میسرعت

را ویسکوزیته برشی صفر  ویسکوزیته در این ناحیه

های برشی متوسط با افزایش در سرعت(  2نامند؛می

)روان کند میسرعت برشی، ویسکوزیته کاهش پیدا 

های برشی باال دوباره در سرعت( 3؛ شوندگی با برش(

شود و ویسکوزیته در این ناحیه رفتار نیوتنی ظاهر می

 (.1388شود )قنبرزاده ویسکوزیته  بی نهایت نامیده می

تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ  4و  3نمودارهای

استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با  بامیه

استخراج  ر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ بامیهتاثی

دهد. نسبت ویسکوزیته ظاهری به شده با آب را نشان می

سرعت برشی در صمغ استخراج شده با هیدروکسید 

سدیم نسبت به آب بیشتر است. با توجه به اینکه در این 

ها ویسکوزیته ثابت نیست و بسته به سرعت برشی صمغ

یابد(، میسرعت برشی کاهش  کند )با افزایشمیتغییر 

هری برای نشان دادن ویسکوزیته ی ظا اغلب از واژه

 (.1388کنند )قنبرزاده میاین سیاالت استفاده  ویسکوزیته

 

 
 استخراج شده با هیدروکسید سدیم الگوی تنش برشی در برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه -1شکل 

 

 
 استخراج شده با آب الگوی تنش برشی در برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه -2شکل 
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 استخراج شده با هیدروکسید سدیم تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ بامیه -3شکل

 

 
 استخراج شده با آب تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ بامیه -4شکل 

 

ها و های دیگر حاصل از انواع دانهچنین رفتاری در صمغ

کاهش ویسکوزیته با ها نیز مشاهده شده است. میوه

برشی، نشان دهنده خصوصیت رفتار شل  افزایش سرعت

صمغ دانـه قدومه شهری  سودوپالستیک() شونده با زمان

ین رفتار برای ا باشد.میی مختلف هاو زانتان درغلظت

های هیدروکلوئیدی قابل مشاهده است که بیشتر محلول

 هاناشی از ساختار پلیمری و وزن مولکولی باالی آن

است. کاهش ویسکوزیته ظاهری در آغاز افزایش سرعت 

برشی از شدت باالتری برخودار است، ولی در ادامه از 

شود. علت میشدت کاهش ویسکوزیته ظاهری کاسته 

به دلیل از بین  کاهش شدید ویسکوزیته ظاهرى در ابتدا

باشد. این در حالی است میى بین مولکولى هارفتن پیوند

شکسته شده و در نتیجه کاهش  هاکه در ادامه پیوند ملکول

)باقری و  افتدمیویسکوزیته ظاهری به آرامى اتفاق 

در مطالعه  (.2006سانگ وهمکاران ؛ 1394همکاران 

گرانروی ظاهری محلول  1384در سال میرحی و عباسی

گرم در لیتر( به مدت   5و  3، 1) صمغ کتیرا در سه غلظت

ساعته اندازه گیری شد.  2های زمانی ساعت در فاصله 28

ها نشان دادند که میزان گرانروی ظاهری با گذشت تهیاف

زمان تقریبا ثابت بوده و عامل خیساندن تاثیر معناداری 

تیرا ندارد. در روی گرانروی ظاهری محلول صمغ ک

(، با افزایش سرعت یترگرم در ل 2و  1های پائین )غلظت

ولی در  بود،چرخشی مقدار گرانروی ظاهری تقریبا ثابت 

بوده و  نیوتنی(، رفتار یترگرم در ل5و  3های باالتر)غلظت

مقدار  ،با افزایش سرعت چرخشی ،نیوتنی محلول در رفتار

یمارها، افزایش در کلیه ت .گرانروی ظاهری کاهش یافت
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غلظت صمغ سبب افزایش گرانروی ظاهری و افزایش دما 

باعث کم شدن گرانروی ظاهری گردید. در بیشتر 

 انرویمحلول تاثیر قابل توجهی روی گر pHها، آزمون

 در مورد (1390) و همکاران یرضو ظاهری نشان نداد.

 یدروکلوئیدیخواص عملکردی عصاره خام ه یبررس

 %2ظاهری محلول  یسکوزیتهو یرانامیهای بودانه یبرخ

و دانه مرو،  یرازیقدومه شهری و ش ی،صمغ دانه شاه

، 82/21 یب،( به ترتیهبر ثان یک) 16/44 یدر آهنگ برش

77/97 ،91/10 ،61/123 mPa.s یدر دما°C 25 دست  به

 دار بودیظاهری معن یسکوزیتهنوع دانه بر و یرآمد و تأث

(05/0P<) .با  یای اقاقیا،برای محلول صمغ تجاری لوب

ظاهری  یسکوزیتهو یطیکسانغلظت مشابه و در شرا

در مورد صمغ بامیه  ، بدست آمد.mPa.s 216/56معادل

استخراج شده در این تحقیق، در سرعت برشی مشابه 

گیری شده یه(، مقدار ویسکوزیته اندازهبر ثان یک 16/44)

 mPa.sکسید سدیم برای صمغ استخراج شده با هیدرو

 mPa.s 3/6و برای صمغ استخراج شده با آب برابر  1/11

 بود.

 صمغ بامیه  FTIR نتایج طیف سنجی

گیری میزان جذب نور یک هدف اصلی، اندازه FTIRدر 

نمونه در هر طول موج است که از آن برای کنترل کیفیت، 

گیری دینامیکی و نشان دادن کاربرد احتمالی اندازه

ن، آلبا و همکاراشود )ترکیبات آلی و معدنی استفاده می

در کنار  FTIR یو دقت آشکارسازها یتحساس(. 2014

قابل  یشخاص آن، سبب افزا ینرم افزار یهایتمالگور

 است یدهگردمیک یزآنال یآن برا یعمل یتوجه کاربر

 (.2000 پروکتورباندام و گناناسام)

های های تهیه شده از صمغمحلولFTIR های نتایج داده

 جهت بررسی کیفیت و ترکیبات صمغ بامیهبه دست آمده 

الگوی . استنشان داده شده  6-3و  5-3 یهانموداردر 

FTIR  برای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با

برای نمونه  FTIRهیدروکسید سدیم در مقایسه با الگوی 

های مشخص صمغ بامیه استخراج شده با آب دارای پیک

ه مادون عاش ی دامنه موج باشد.تری بوده و مناسب تر می

صمغ  یمتر( برایبر سانت یک) 3500 تا  500 ینقرمز ب

موجود در ساختار C-H وO-H یوندباشد. پمی یهبام

ساختار موجود در  ینتریکه اصل یداس یکگاالکتورون

 ینب یهمشخص در ناح یکدو پ یباشد دارامی یهصمغ بام

دوم)  یهباشد. در ناحمتر( مییبر سانت یک) 3500تا  1800

متر( یبر سانت یک) 1800 یراثر انگشت(، در ز یهناح

و حلقه  یکوزیدیگل یهایوندموجود در پ C-Cو  C-Oیوندپ

تا  900 در محدوده هایدراتساختار کربوه یرانوزیپ

قابل مشاهده و شناسایی متر(  یبر سانت یک) 1200

نشان    C=Cیوند دوگانهپالزم به ذکر است که  باشد.می

باشد. میدهنده فراوانی ترکیبات فنولی در این نوع صمغ 

به طور کلی، پیوندهای سه گانه، قوی تر از پیوندهای 

دوگانه و یا ساده بوده و دارای فرکانس ارتعاشی باالتر 

 C-Cیا به بیانی بهتر، عدد موجی باالتر هستند. پیوند 

بوده در متر(  یبر سانت یک)1200دارای فرکانس جذب 

بر  یک) 1650فرکانس جذب  C=Cحالی که پیوند دوگانه 

دارای فرکانس جذب  C=Cو پیوند سه گانه ( متر یسانت

است. همچنین حرکت خمشی  ( سانتی متربر  یک) 2150

 C-Hراحت تر از حرکت کششی صورت می پذیرد. مثال، 

کششی  C-Hو متر(  یبر سانت یک) 1340خمشی در ناحیه 

گیرد.محدوده قرار می( متر یبر سانت )یک 3000در ناحیه 
1-cm600  1تا-cm 1400  به دلیل کمتر بودن میزان انرژی

جذب شده و ارتعاش خمشی اکثر پیوندهای موجود در 

مولکول، ناحیه ای پیچیده و شلوغ است واین موضوع 

تشخیص همه باندهای جذبی در این ناحیه را مشکل می 

سازد. به دلیل الگوی منحصربه فردی که در این ناحیه 

گفته می  نیز« اثر انگشت»وجود دارد، به آن ناحیه 

 cm 4000-1تا  cm1450-1شود.باندهای جذبی در ناحیه 

دارای انرژی جذب شده بیشتری بوده و عموما ناشی از 

ارتعاش کششی پیوندهای قوی تر است و گاهی به این 

کامنو و ) شودناحیه، ناحیه فرکانس گروهی نیز گفته می

 (.1998همکاران 
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 برای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم FTIRالگوی  -5شکل 

 

 
 برای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با آب FTIRالگوی  -6شکل 

 

 های شیمیایی صمغ بامیهنتایج ویژگی

با توجه به نتایج بدست آمده از رفتار رئولوژیکی و 

باالتر صمغ بامیه استخراج شده توسط ویسکوزیته 

هیدروکسید سدیم نسبت به نوع استخراج شده با آب این 

نوع صمغ، به عنوان بهترین نمونه انتخاب شد و 

های شیمیایی بر روی آن انجام گرفت. نتایج آزمون

های شیمیایی صمغ بامیه استخراج مربوط به آنالیز ویژگی

نشان داده شده  1شده با هیدروکسید سدیم در جدول 

 است.
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صمغ بامیه استخراج شده با  ییایمیش یهایژگیو-1جدول 

 یمسد یدروکسیده

 نتیجه آزمون ویژگی

pH  75/9 0±/12 درصد 2محلول 

 346/9 ±632/0 رطوبت )%(

 654/90 2±/65 ماده خشک )%(

 923/0 ±010/0 چربی )%(

 7/9 0±/03 ظرفیت جذب آب )گرم/گرم(

 0/17±06/139 خاکستر کل )%(

 0/22±32/18 پروتئین )%(

 0/50±296/564 کربوهیدرات )%(

 

شود، صمغ استخراج شده با همانطور که مشاهده می

باشد که ( می75/9قلیایی ) pHهیدروکسید سدیم دارای 

دلیل روش استخراج مورد استفاده است. احتماال به 

 90درصد و دارای ماده خشک باال  10رطوبت آن کمتر از 

چربی این صمغ بسیار کم بوده و قابلیت  باشد.درصد می

دهد. نشان میمیاستفاده از آن را در محصوالت رژی

گرم آب بر گرم کل ماده  7/9ظرفیت جذب آب این صمغ 

بدست آمد. واضح است که استفاده از این صمغ در مواد 

غذایی باعث جذب آب و افزایش قوام و ویسکوزیته 

محصول خواهد شد. درصد خاکستر کل، پروتئین و 

، 39/17کربوهیدرات بدست آمده برای این صمغ به ترتیب 

بود که مقدار کربوهیدرات بدست آمده  564/50و  80/22

دهد که نصف این ترکیب ساختار قندی و نشان می

 ساکاریدی دارد. پلی

های ها نیز ویژگیدر مطالعات مختلف در مورد انواع صمغ

هر صمغ بسته به ماهیت شیمیایی آن مشخص شده است. 

 فیزیکی شیمیایی هایویژگی پژوهشی در مورد تعیین

نشان داد که  فارسی )صمغ زدو( صمغ شوندگی وژل

 (،4/4برابر  pHیدی )با میانگین س ا صمغ یک فارسی صمغ

 %20/0پروتئین )% وزنی/وزنی(،  8/8متوسط ) رطوبت

% وزنی/وزنی(  35/0ناچیز )حدود  وچربیوزنی/وزنی( 

تا   1/0از  صمغ باافزایش غلظت آب سطحی کشش است.

 داد. ظرفیتنشان  چشمگیرى % وزنی/وزنی کاهش 9/0

 طور متوسط )به باال نسبت به فارسی صمغ آب جذب

گرم بر گرم( بود که بیشتر از مقدار متناظر با صمغ  65/12

بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم دراین تحقیق بود 

 سرد صمغ فارسی درآب نامحلول ژل مقدار و همچنین

و عباسی میوزنی/وزنی( بود )رحی %71توجه ) نیزقابل

1393.) 

 صمغ بامیه تعیین راندمان استخراج

گرم غالف بامیه در روش  200بدست آمده از  صمغمقدار 

خشک شدن  زگرم بود که بعد ا 256 استخراج صمغ با آب،

 یناز ا .گرم پودر به دست آمد 28/6آن به روش انجمادی 

 51/1بود و  خشک گرم کامال به صورت پودر 77/4پودر 

مانندی به دست آمد که مورد دیگر تفاله خمیر گرم 

گرم پودر تهیه  77/4استفاده قرار نگرفت. بنابراین مقدار 

شده برای تعیین راندمان در نظر گرفته شد. راندمان 

 39/2محاسبه شده پودر بسته به غالف بامیه برابر با 

گرم غالف  200بدست آمده از  صمغمقدار درصد بود.

 924سید سدیم،بامیه در روش استخراج صمغ با هیدروک

آن به روش انجمادی خشک شدن  زگرم بود که بعد ا

 گرم 23/11پودر  یناز ا .گرم پودر به دست آمد 47/14

به  کامال  )مورد استفاده برای تعیین راندمان استخراج(

دیگر تفاله خمیر مانندی به گرم  24/3صورت پودر بود و 

استخراج دست آمد که مورد استفاد ه قرار نگرفت. راندمان 

 درصد تعیین شد. 62/5پودر بسته به غالف بامیه برابر با 

 

 گیرینتیجه

صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه 

با صمغ بامیه استخراج شده با آب بنا به پیوندهای بر قرار 

های آن، دارای ویسکوزیته بیشتری است شده بین مولکول

 دهد.نی خود نشان میو تنش بیشتری برای رفتار جریا

دارای رفتاری سودوپالستیک یا روان همچنین این صمغ 

شونده با برش بود که با افزایش سرعت برشی 

نشان دهنده  FTIRنتایج  ویسکوزیته محلول کاهش یافت.

هیدروژن در این ترکیب  -غالب بودن پیوندهای اکسیژن

های تشکیل دهنده بود که نشان دهنده مقدار زیاد واحد

 pHباشد. اسید گاالکترونیک در ساختار این ترکیب می
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باالی اعمال شده از طریق روش استخراجی با هیدروکسید 

سدیم باعث افزایش مقدار اسید گاالکترونیک موجود در 

 -صمغ بامیه و بنابراین افزایش پیوندهای اکسیژن

افزایش ویسکوزیته صمغ  ،FTIRگوی هیدروژن در ال

استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با آب شد. 

راندمان استخراج صمغ پودری بسته به غالف بامیه در 

در روش  درصد و 39/2خراج با آب برابر با روش است

 درصد بود. 62/5استخراج با هیدروکسید سدیم برابر با 

 

 مورد استفاده منابع

 .آن یهاوفرآورده درگوشت تام نیپروتئ یریگاندازه.1352، 924شماره،رانی ا یاستانداردمل

انجماد و از غلظت وفرایند  عنوان تابعی به شهری صمغ قدومه رئولوژیکی تغییرات بررسی .1394م،  کاشانى نژاد ،ز گرایلیه،  باقری

 .33-42، 9ی نوین غذایی، سال سوم، شماره هافصلنامه فناوری .مقایسه آن با صمغ تجاری زانتان

ایران. دومین سمینار ملی امنیت غذایی، میهای بو. بررسی خواص و کاربردهای صمغ1391حدیدی م، ضرابی الف، نادعلیان ز، 

 .سوادکوه، ایران

نوین  یهایفصلنامه علوم و فناور فارسی. صمغ شوندگیوژل فیزیکی شیمیایی هایویژگی برخی . تعیین1393س،عباسی س، میرحی

 .13-27، 4سال اول، شماره  ی،غذای

. تاثیر موسیالژ گیاه بامیه بر پیشگیری از افزایش گلوکز و پروفایل 1392رفیعیان کوپایی م، عسگری ص، حاجیان ش، روزبهانی ش، 

 .48-55، 3، شماره15شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره های صحرایی دیابتی چربی موش

های رئولوژیک صمغ کتیرای ایرانی تراویده . مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ویژگی1387فر م الف، بالغی س، زرگران ع، محمدی

 .9-17، 4، شماره3ذایی ایران، دورهمجله علوم تغذیه و صنایع غ ،A. floccosو A. Rahensisاز دو گونه 

سومین همایش ملی امنیت غذایی، های مورد استفاده در صنایع غذایی، . بررسی خواص و کاربرد صمغ1392شاه حسینی س ر، 

 سوادکوه، ایران. 

رئولوژی در  . بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه به و اندازه گیری خصوصیات1393عباس تبار ب، عزیزی م ح، عباسی س، 

 .29-38، 2، شماره9شرایط بهینه استخراج، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال

، محلول صمغ کتیرای ایرانی و سرعت چرخشی روی رفتار جریان pHبررسی تاثیر غلظت، دما، . 1384س،  رحیمی س، عباسی

 .29-42 ،4، شماره 2فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران دوره 

های خوراکی . برخی از مهم ترین صمغ1390راد الف، جاللی س، بنفشه چین الف، قاسملوی خ، میعباسی گزنق م، دلیرراد م، رحی

 مطرح در  صنایع غذایی، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 

 .252-262انتشار،میکت سهاریی، شمواد غذامییش .1389ح، میفاط

 .37-80رئولوژی مواد و بیوپلیمرهای غذایی، انتشارات دانشگاه تهران،  . مبانی1388قنبرزاده ب، 

. بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ، علوم 1383ماهرانی ب، برزگر م، سحری م ع، دهقانی ح، 
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Abstract 

Gums are polysaccharides that are capable of producing products with high viscosity at low 

concentrations. In this study, the okra plant gum was extracted with two solvents, water and sodium 

hydroxide. Extraction efficiency, viscosity, FTIR spectroum and chemical parameters were evaluated 

to select the optimum extraction. Okra gum extracted with sodium hydroxide compared with okra 

gum extracted with water, according to the hydrogen bonds between its molecules, had higher 

viscosity and showed upper stress against flow behavior. This extracted gum had a pseudoplastic or 

shear thinning behavior with shear rate of 44s-1 and the viscosity value of 11.1mPa.s. The FTIR 

pattern showed the dominance of oxygen-hydrogen bonds in the compound that represents a lot of 

parts of galactronic acid in the structure of this gum. Besides, extracting by alkali increased 

galactronic acid in gum and consequently increased the amount of Hydrogen-Oxygen bonds and the 

viscosity of the gum. The extracted gum with sodium hydroxide contained alkaline pH (9.75), >10% 

humidity and high dry matter (90%). Water absorption capacity was 7.9 g water/g material and total 

ash, protein and carbohydrates were 17.39, 22.80 and 50.464 percent, respectively. Extraction 

efficiency of gum depending okra pods was 2.39% for water extractingand 5.62% for sodium 

hydroxide extracting methods. 
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