نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  52شماره  /5سال 4931

اثر قندهای مختلف بر ویژگیهای رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو
3

فخرالدین صالحی ،*1مهدی کاشانی نژاد ،2فاطمه عرب عامری 3و علی تدین
تاریخ دریافت29/6/41 :

تاریخ پذیرش29/41/8 :

 4استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده فنی و منابع طبیعی تویسرکان ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 9دانشیار دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 9دانشجوی کارشناسی دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
*مسئول مکاتبهEmail: FS1446@Yahoo.com :

چکيده
هیدروکلوئیدها به عنوان ترکیباتی با وزن مولکولی باال تعریف میشوند که میتوانند در آب حل و ایجاد محلولهای
باویسکوزیته باال و ژل مینمایند .دراین پژوهش اثر قندهای ساکاروز ،فروکتوز ،گلوکز و الکتوز درغلظتهای  3 ،2 ،0،1و
 4درصد وزنی/وزنی برخصوصیات رئولوژیکی محلول صمغ دانه بالنگو ( )%1مورد بررسی قرار گرفت .خصوصیات
رئولوژیکی محلولها توسطو یسکومتر چرخشی بروکفیلد ،اندازهگیری گردید .نتایج نشان داد که در همه محلولها با
افزایش سرعت برشی ،ویسکوزیته ظاهری کاهش مییابد ،که نشان دهنده رفتار سودوپالستیک صمغ دانه بالنگو می
باشد .اثر سینرژیستی بین صمغ و قندها باعث افزایش ویسکوزیته محلولها گشته و مقدار تغییر ویسکوزیته به نوع قند
مصرفی بستگی دارد .با افزایش غلظت گلوکز از  0به  4درصد ،ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ از  23/1 mPa.sبه
 33/1mPa.sافزایش یافت (سرعت برشی برابر  .)11/2 S-1مدل قانون توان به خوبی رفتار غیر نیوتنی صمغ دانه بالنگو
در حضور قندها را توصیف نمود .برازش دادهها با مدل قانون توان نشان داد که نوع و مقدار قندها باعث تغییر ضریب
قوام ) (kو شاخص رفتار جریان ) (nمیشوند .افزودن قندهای ساکاروز ،فروکتوز و الکتوز باعث کاهش شاخص رفتار
جریان و افزایش خاصیت سودوپالستیک محلولها میشوند .برهمکنش بین صمغ دانه بالنگو و گلوکز حداکثر بوده و این
محلول بیشترین ویسکوزیته ظاهری را از خود نشان داد.
واژگان کليدی:ساکاروز ،فروکتوز ،گلوکز ،الکتوز ،هیدروکلوئید

مقدمه

صنایع غذایی افزایش چشمگیرری یافتره اسرت و برهترور

کربوهیدراتها فراوانترین و متنوع ترین گرروه ترکیبرات

گسترده در صنایع مختلف برا عملکردهرایی ماننرد تغلری

آلرری موجررود در تبیعررت هسررتند .عبررارت هیدروکلوئیررد

کنندگی ،حف و بهبود بافرت محصروالت غرذایی ،تشرکیل

(صمغ) به مجموعرهای از پلری سراکاریدها و پرروتیینهرا

ژل ،امولسیون ،دیسپرسیون ،تثبیت کف ،فیلم ،ممانعرت از

اتالق می شود که در آب حلشده و ویسرکوزیته محلرول

تشکیل کریستال های یر و شرکر و همینرین آزادسرازی

را افزایش می دهند .امرروزه مصرره هیدروکلوئیردها در

کنترل شده تعم ها به کار میروند .ایرن ترکیبرات عمومرا

481

صالحي ،کاشاني نژاد و ...

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  52شماره  /5سال 4931

در غلظت کمتر از  %1بره کرار مریرونرد ،امرا قادرنرد اثرر

هیدروکلوئیدها در اکثر محصوالت اسرتفاده مریشروند و

معنی داری بر خصوصریات برافتی و ارگرانولپتیکی مرواد

حضور افزودنی هرای مختلرف ماننرد قنردهای سراکاروز،

غذایی داشته باشرند (نر و کرانوی 2011؛میرحسرینی و

گلرروکز و فروکترروز کرره جهررت ایجرراد تعررم و بافررت در

آمید  2012وامیری عقدایی و همکاران .)2010

محصوالت غذایی اضافه میشوند و یرا الکتروزی کره در

خصوصیات عملکردی هیدروکلوئیدها در مواد غذایی بره

محصوالت لبنی وجود دارد ،باعث تغییر در خصوصریات

ساختار ملکولی هیدروکلوئیرد ،غلظرت هیدروکلوئیرد،pH ،

رئولوژیکی آنهامیشوند (کار و ارسالن  1111و یرانز و

دما و واکنش هیدروکلوئید با سایر ترکیبات مراده غرذایی

همکرراران  .)2002کربوکسرری متیررل سررلولز برره دلیررل

(نمک ها ،کربوهیدراتها ،چربیها ،پروتیینهاو )...وابسرته

خصوصیات ویژه رئولوژیکی ،بهعنوان یک هیدروکلوئیرد

میباشد .موسیالژهای (صرمغ محلرول در آب) دانرهای و

متررداول در اکثررر مررواد غررذایی اسررتفاده مرریشررود .تغیررر

پلی ساکاریدهای گیاهی به دالیل تبیعی بودن ،دارا برودن

خصوصیات رئولوژیکی دراثر دمرا ( )23-40°Cو غلظرت

خواص درمانی و قیمرت مناسرب ،اهمیرت ویرژهای دارنرد

کربوکسرری متیررل سررلولز ( 0/3-2درصررد) در حضررور

(میرحسرررینی و آمیرررد .)2012لرررذا اسرررتفاده از ایرررن

سرراکاروز ( 20-40درصررد) توسررط کانسررال و همکرراران

صمغ هایگیاهیدر فرموالسیون مواد غذایی توسط محققان

( )2003بررسرریشرردهویک مرردل تجربرری برررای بررسرری

در حال بررسی است.

رابطرره دانسرریته و پارامترهررای معادلرره قررانون ترروان

صمغ دانه بالنگو ازجملره هیدروکلوئیردهای برومی ایرران

توسعهیافته است .اثر غلظت صمغ ( ،)%1-2سرعت برشی

میباشد کره مریتروان از آن در اکثرر فرموالسریونهرای

( ،)3-1( pH ،)13-100s-1نمک (کلریرد سردیم و کلسریم) و

غذایی استفاده نمود .دانه برالنگو (،)Lallemantiaroyleana

قنررد (سرراکاروز و الکترروز) بررر خصوصرریات رئولرروژیکی

گیاهی از تیره نعناعیان ،به شکل بیضی کشیده میباشرد.

صمغ دانه شراهی توسرط بهروزیران و همکراران ()2013

این دانه درهنگامقرارگرفتندرآببره راحتری مترورم شرده و

بررسرری شررد .مرردل هرشررل-بررالکلی جهررت بررسرری

مقدار زیادی موسیالژ ایجاد می کنرد کهدرتبسرنتیکاربرد

خصوصیات این صمغ توصیهشده است .افزودن نمکهرا

گستردهایدارد (محمدامینی و رضوی .)2012

باعث کاهش ضریب قوام و افزودن قندها باعرث افرزایش

بررسی خصوصیات رئولوژیکی و ویسرکوزیته محلرول-

آن شده است.

هررای غررذاییقبل از تراحرری فرآینرردهایی ماننررد انتقرراالت

بررسررری منرررابع انتشررراریافته نشررران مررریدهرررد کررره

سیاالت ،پمپاژ ،استخراج ،فیلتراسریون ،پاستوریزاسریون،

تاکنونمطالعهای در خصوص بررسی اثر قندهای مختلرف

تبخیررر و خشررککررردن ضررروری مرریباشررد (مررارکوت و

بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو انجام نشرده

همکاران  .)2001ویسکوزیته صمغهرا ترابعی از غلظرت و

اسررت .لررذا هررده از ایررن پررژوهش بررسرری اثررر قنرردهای

وزن مولکررولی pH ،و دمررای محلررول مرریباشررد .همینررین

ساکاروز ،فروکتوز،گلوکزوالکتوزدرغلظرتهرای 3 ،2 ،1و

قندهای موجود در محلول موردنظر نیرز برر ویسرکوزیته

 4درصد بر خصوصیات رئولروژیکی صرمغ دانره برالنگو

ترریثیرمیگررذارد (کررار و ارسررالن  .)1111کررار و ارسررالن

میباشد.

( )1111اثرررر قنررردها ،ال-آسرررکوربیک اسرررید ،آمونیررروم
پرسولفات و نمکها را بر ویسکوزیته محلولهرای پکترین
پوست پرتقال بررسی کردند .این محققان گزارش کردنرد
که گلوکز و مالتوز باعث افزایش ویسکوزیته محلولهرای
پکتین میشوند.

مواد و روشها
استخراج صمغ
جهت استخراج صمغ ،ابتدا دانههرای برالنگو بره مردت 20
دقیقه درون آب مقطر با دمای  30درجه سرانتیگرراد ،در
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اثر قندهاي مختلف بر ویژگيهاي رئولوژیکي صمغ دانه بالنگو

 pHبرابررر  7و نسرربت آب برره دانرره برابررر  20برره  1قرررار

محفظه استوانهای (  )ULA-31 Y, Brookfieldریخته شد و

گرفتند .سپس جهت جدا کردن صمغ خرارج شرده از دانره

با استفاده از اسرپیندل مربوتره ( )YULA-15ویسرکوزیته

(موسرریالژ) ،از دسررتگاه اگسررتراکتور (Panasonic, MJ-

ظاهری ،سرعت برشی و تنش برشی نمونههااندازهگیرری

 )J176P, Japanاسررتفاده گردیررد .خشررککررردن موسرریالژ

شد .بر اساس بررسری هایانجرامشرده ،مردلهرای قرانون

Convection ( 1

توان( 2معادله  )1جهت بررسی خصوصریات رئولروژیکی

 )oven, Memmert Universal, Schwabach, Germanyدر

صمغ دانه بالنگو مناسب تشخیص داده شد و از این مدل

دمای  30درجه سانتیگرراد انجرام پرذیرفت .بعرد از تری

برررای بررسرری خصوصرریات مسررتقل از زمرران اسررتفاده

زمان خشک شدن ،نمونه هایخشک شرده ،آسریاب شرده و

گردید (رائو و کنی .)1173

توسط یرک دسرتگاه خشرککرن هروای دا

سررررپس از الررررک بررررا مررررش  33عبررررور داده شرررردند.
نمونههایتهیهشرده جهرت انجرام آزمرایشهرا رئولروژیکی
درون کیسههای پالستیکی دربسته قررار گرفتند(صرالحی
و کاشانی نژاد.)2014 ،
محلول های هیدروکلوئیدی از صمغ دانه بالنگو در غلظرت
( %1وزنی/وزنی) برای آزمایشهرا ویسرکومتری برا حرل
کردن پودر صمغ خشکشرده در آب مقطرر بررای نمونره
شاهد و در محلولهای قندی با غلظتهرای 3 ،2 ،1 ،0و 4
درصد (وزنی/وزنی) جهت بررسی اثر قندهای مختلف بر
ویسرکوزیته ،برا کمرک یرک همرزن مغناتیسری( magnetic

 )stirrer, Falc Stirrer, UKبه دست آمدند .در ایرن مطالعره
قنرردهای سرراکاروز ،گلرروکز (منوهیرردرات) و الکترروز از
شرکت مرک ( )Merck, Darmstandt, Germanyو فروکتروز
از شرکت شارلو ( )Scharlau, Barcelona, Spainتهیه شرد.
محلولهایبهدستآمده جهت آبگیری کامل صمغ ،به مردت
Memmert Universal,

 )Schwabach, Germanyدر دمرررای اتررراق ( 20درجررره
سانتیگراد) نگهداری شدند.

در این معادله τ ،تنش برشی ( k ،)Paضریب قوام (،)Pa sn
 γسرعت برشی ( )s-1و  nشاخص رفتار جریان میباشند.
برابر سرعت برشی ،و به دست آوردن ثابتهایمردلهرای
رئولرروژیکی ،از نرررمافررزار Curve Expertویرررایش 1/34
استفاده شد.
نتایج و بحث
اثر ساکاروز بر ویسکوزیته ظاهری
وجرررود سررراکاروز در محلرررولهرررای غرررذایی حررراوی
هیدروکلوئیرردها مرریتوانررد باعررث تغییررر خصوصرریات
رئولوژیکی شود .این اثرر ممکرن اسرت بره دلیرل افرزایش
ویسکوزیته فراز آبری و یرا کراهش ویسرکوزیته بره دلیرل
کاهش آبگیری مولکولهای هیدروکلوئیرد ،باعرث افرزایش
ویسکوزیته محلول شود(یانز و همکاران  .)2002اثرر قنرد
سررراکاروز در غلظرررتهرررای  3 ،2 ،1و  4درصرررد برررر
خصوصیات محلول  1درصد صمغ از دانه بالنگو در ایرن
پژوهش موردبررسی قرار گرفت .همانتور که در شرکل

اندازهگيری ویسکوزیته
ویسررکوزیته محلررولهررا بررا اسررتفاده از یررک دسررتگاه
ویسررکومتر چرخشرری بروکفیلررد (

[]1

بهمنظور مردل کرردن دادههرای تجربری ترنش برشری در

آمادهسازی نمونهها

 24سرراعت بررر روی یررک همررزن (

  k n

Brookfield, Model

 )RVDV- II+ pro, USAدر محدوده سررعت برشری 1/12
تررررررا  230بررررررر ثانیرررررره در دمررررررای  20درجرررررره
سانتیگراداندازهگیریشد 11 .میلی لیتر از نمونرههرا درون
)- Oven drying (OD

1

 1مالحظرره مرریشررود ،در تمررامی نمونررههررای بررا افررزایش
سرررعت برشرری ،ویسررکوزیته ظرراهری صررمغهررا کرراهش
مییابد .کاهش ویسکوزیته با سرعت برشی ،نشاندهنرده
خصوصیت رفتار شل شرونده بازمران (سودوپالسرتیک)
صمغ دانه بالنگو میباشد .برا افرزایش سررعت برشری از
- Power law model

2

481

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  52شماره  /5سال 4931
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 1/12به  243بر ثانیه ،ویسکوزیته ظاهری بررای محلرول

شونده با برش از خود نشان میدهد و در سرعت برشی

صمغ حاوی  4درصد سراکاروز از  22/0بره  14/2میلری

برابررر  1000بررر ثانیرره و غلظررت  1درصررد ،ویسررکوزیته

پاسکال ثانیه کاهش یافت .اکثر صمغهرای دانرهای رفترار

ظاهری آن برابر  0/013پاسکال ثانیه گزارششرده اسرت

شل شونده بازمان از خود نشران مریدهنرد .بررای مثرال

(امین و همکاران .)2007

صررمغ دانرره دیرروران )Duriozibethinus( 1نیررز رفتررار شررل
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شکل  -1اثر غلظتهای مختلف ساکاروز بر ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ دانه بالنگو
جدول -1پارامترهای برازش شده مدل قانون توان برای محلول صمغ دانه بالنگو در حضور ساکاروز و فروکتوز
فروکتوز
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همانتور که در این شکل مالحظه میشود ،قند ساکاروز

 .)11/2نیشیناری و همکاران ( )2000نیز نتایج مشابهی را

اثر سینرژیستی بر ویسکوزیته صمغ دانره برالنگو دارد و

گزارش کردند .این محققان گرزارش کردنرد کره قنردهایی

باعررث افررزایش ویسررکوزیته آن شررده اسررت و بیشررترین

ماننررد سرراکاروز ،گلرروکز و شررربت رت باعررث افررزایش

ویسررکوزیته محلررول مربررو بهنمونرره حرراوی  4درصررد

ویسررررکوزیته محلررررول گزایلوگلوکرررران دانرررره تمبررررر

ساکاروز میباشد .نتایج حاکی از این بود که برا افرزایش

هندی1مری شرود و مقردار اثرر سینرژیسرتی بره نروع قنرد

غلظرررت سررراکاروز از  0بررره  4درصرررد وزنررری/وزنررری،

وابسته مریباشرد.چنلرو و همکراران ( )2011بررای صرمغ

ویسررکوزیته ظرراهری محلررول صررمغ از  23/1 mPa.sبرره

گوار نیز رفتار مشابهی را گزارش نمودهاند که با افزودن

 34/1mPa.sافررزایش مررییابررد (سرررعت برشرری برابررر S-1
- Tamarind seedxyloglucansolution

1
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ساکاروز و گلوکز ویسکوزیته ظاهری افزایشیافته است.

 2به نمایش درآمده است .در نمونه شراهد و نمونرههرای

آنها این رفتار را به بعضی از فعلوانفعاالت بین پلیمرر و

حاوی غلظتهرای مختلرف فروکتروز برا افرزایش سررعت

قنرردها نسرربت دادهانررد .افررزایش ویسررکوزیته ظرراهری بررا

برشی ،ویسرکوزیته ظراهری صرمغ هرا کراهش یافرت .برا

افزایش غلظت ساکاروز توسط محققان برای صرمغ هرای

افررزایش سرررعت برشرری از  1/12برره  243بررر ثانیرره،

کاراگینرران ،نشاسررته گنرردم و کربوکسرری متیررل سررلولز

ویسکوزیته ظاهری برای محلول صرمغ حراوی  4درصرد

گزارش شده است (ازدمیر و صادیکوگلو1112 ،؛ ال-مالح

فروکتوز از  11/4به  1/1میلی پاسکال ثانیه کاهش یافرت.

و همکرراران2000 ،؛ کانسررال و همکرراران.)2003 ،افررزایش

همانتور که در این شکل مالحظه میشود ،قند فروکتروز

غلظت ساکاروز باعث افزایش ضریب قوام ،تنش تسلیم و

اثر سینرژیستی بر ویسکوزیته صمغ دانره برالنگو دارد و

ویسررکوزیته ظرراهری و همینررین کرراهش شرراخص رفتررار

باعررث افررزایش ویسررکوزیته آن شررده اسررت و بیشررترین

جریان صمغ دانه شاهی می شود (بهروزیان و همکراران،

ویسررکوزیته محلررول مربررو نمونرره حرراوی  4درصررد

.)2013

فروکتوز میباشد .نتایج حاکی از این بود کره برا افرزایش

در جدول 1پارامترهای بررازش شرده مردل قرانون تروان

غلظت فروکتوز از  0به  4درصدوزنی/وزنی،ویسرکوزیته

برررای محلررول صررمغ دانرره بررالنگو در حضررور قنرردهای

ظرراهری محلررول صررمغ از  17/7 mPa.sبرره 20/1mPa.s

ساکاروز و فروکتوز نمایش دادهشده است .ضریب قروام

افزایش مییابد(سرعت برشی برابر .)73/4 S-1

( )kمربررو برره ایررن صررمغ بررا اسررتفاده از ایررن مرردل در

در جدول 1همینین پارامترهای برازش شده مردل قرانون

محدوده  0/224-0/373 Pa snبه دست آمد .همانتور کره

توان برای محلول صمغ دانه بالنگو در حضور غلظت های

در شکل  1مالحظره مریشرود ،صرمغ دانره برالنگو دارای

مختلف از فروکتوز به نمایش داده شده است .برا افرزایش

رفتار شل شونده بازمان است و شراخص رفترار جریران

غلظت فروکتوز از 0به  4درصد ،ضریب قوام ( )kمربرو

گزارششده در این جدول نیرز کمترر از  1مریباشرد ،کره

برره مرردل قررانون ترروان از  0/224Pa snبرره 0/274 Pa sn

معره سیال شل شرونده برا بررش اسرت .مقردار عرددی

افزایش یافت .مقدار عددی شاخص رفتار جریران محلرول

شاخص رفتار جریان در ایرن پرژوهش از  0/31ترا 0/42

صمغ دانه بالنگو در حضور فروکتروز در محردوده 0/31

متغیر بود .با افزودن ساکاروز به محلول ،شاخص رفتار

تا  0/40به دست آمرد .برا افرزودن فروکتروز بره محلرول،

جریان کاهش مییابد که نشاندهنده افزایش خصوصیات

شاخص رفتار جریان کاهش یافت که نشاندهنده افزایش

سودوپالستیکی محلوالست .مارکوت و همکراران ()2001

خصوصیات سودوپالستیکی محلول و وابسرتگی بیشرتر

و سونگ و همکاران ( )2001مقدار شاخص رفتار جریران

ویسکوزیته محلول به تغییر سرعت برشی است.

برررای صررمغ گزانترران را برره ترتیررب برابررر  0/24و 0/23
گزارش کردند .مقدار ضریب همبستگی1برهدسرتآمرده از
برازش داده های تجربی ویسکوزیته محلرول هرای حراوی
ساکاروز با مدل قانون تواننشران از مناسرب برودن ایرن
مدل میباشد (.)<0/123
اثر فروکتوز بر ویسکوزیته ظاهری
اثر قند فروکتوز در غلظتهرای 3 ،2 ،1 ،0و  4درصرد برر
خصوصیات محلول  1درصد صمغ دانه برالنگو در شرکل
)- Correlation coefficient (r

1
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اثر گلوکز بر ویسکوزیته ظاهری

گلوکز و مالتوز را به دلیل کاهش ثابت دیالکتریک حرالل،

در شکل  3اثر قند گلوکز برر ویسرکوزیته ظراهری صرمغ

عمل آبگیری توسرط قنرد و تشرکیل بانردهای هیردروژنی

دانه بالنگو به نمایش درآمرده اسرت .برا افرزایش سررعت

نسبت دادهاند.

برشرری از  1/12برره  243بررر ثانیرره ،برره دلیررل رفتررار

در جدول  2پارامترهای برازش شرده مردل قرانون تروان

سودوپالستیک صرمغ دانره برالنگو ،ویسرکوزیته ظراهری

برای محلول صمغ دانه بالنگو حاوی درصردهای مختلرف

محلررررول حرررراوی  4درصررررد گلرررروکز از74/3 mPa.s

از قند گلوکز به نمرایش درآمرده اسرت .ضرریب قروام ()k

برره 13/1mPa.sکرراهش یافررت .بررا افررزودن قنررد گلرروکز برره

مربو به این صمغ با استفاده از ایرن مردل برابرر

Pa sn

محلول هیدروکلوئیدی ،ویسرکوزیته ظراهری آن افرزایش

 0/237برای نمونه حاوی  4درصد گلوکز به دسرت آمرد.

یافررت و در تمررامی سرررعتهررای برشرری اسررتفادهشررده،

مقدار شراخص رفترار جریران برا افرزایش غلظرت گلروکز

ویسکوزیته محلول هرای حراوی گلروکز بیشرتر از نمونره

افزایش مییافت و مقدار آن برای نمونه حراوی  4درصرد

شاهد بود .ویسرکوزیتهظاهری نمونره شراهد در سررعت

گلوکز برابر  0/41به دست آمد .مقدار ضرریب همبسرتگی

برشی برابرر  11/2 S-1برابرر  23/1 mPa.sو ویسرکوزیته

باالی بهدست آمده از برازش مدل قانون توان با دادههای

ظاهری نمونه حاوی  4درصرد گلروکز برابرر 33/1mPa.s

تجربی ،نشان از مناسب بودن ایرن مردل مریباشرد و برا

اندازهگیری شد .کار و ارسالن ( )1111گزارش کردند کره

استفاده از داده هایگزارش شده در جدول 2میتوان جهرت

گلوکز و مالتوز باعرث افرزایش ویسرکوزیته محلرولهرای

پیشگویی رفتار صمغ دانه بالنگو در حضرور قنرد گلروکز

پکتین پوست پرتقال میشوند .افزایش ویسکوزیته توسط

استفاده نمود.

جدول -2پارامترهای برازش شده مدل قانون توان برای محلول صمغ دانه بالنگو در حضور گلوکز و الکتوز
الکتوز

گلوکز
غلظت ()%

)k(Pa sn

n

r

)k(Pa sn

n

r

0

0/224

0/42

0/122

0/224

0/42

0/122

1

0/212

0/41

0/113

0/233

0/41

0/124

2

0/240

0/41

0/114

0/343

0/32

0/121

3

0/271

0/43

0/121

0/330

0/41

0/123

4

0/237

0/41

0/127

0/403

0/37

0/113

اثر الکتوز بر ویسکوزیته ظاهری

گلوکزمی باشد .با افزایش غلظت الکتوز از1بره  4درصرد،

الکتوز قنرد شریر مریباشرد و برر صرمغهرایی کره جهرت

ویسررکوزیته ظرراهری محلررول صررمغ از  1/7 mPa.sبرره

پایدارسازی و افزایش ویسرکوزیته در محصروالت لبنری

 1/4mPa.sافزایش مییابد(سرعت برشی برابر .)243 S-1

اسررتفاده مرریشررودتیثیرگذار اسررت .اثررر قنررد الکترروز بررر

مازورکیویسز و همکاران ( )2001بیان نمودند با افرزودن

ویسررکوزیته ظرراهری صررمغ دانرره بررالنگو در شررکل  4برره

الکتوز به ویسکوزیته محلول دکستران افزایش مییابد .با

نمایش درآمده است .در تمامی نمونهها با افزایش سرعت

افررزایش غلظررت افزودنرریهررایی بررا وزن مولکررولی پررایین،

برشرری ،ویسررکوزیته ظرراهری کرراهشیافترره و بیشررترین

فعالیت آبی تغییر کرده که بهتور مستقیم در بررهمکنش-

ویسرررکوزیته مربرررو بررره محلرررول حررراوی  4درصرررد

ها تیثیرمیگذارد.
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شکل  -5ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ دانه بالنگو در حضور غلظت  4درصد از قندها (سرعت برشی برابر )222s-1

در جدول 2همینین پارامترهای برازش شده مردل قرانون

الکتوز در سرعتبرشیبرابر  220s-1در شکل  3بره نمرایش

توان برای محلول صمغ دانه بالنگو در حضور الکتوز بره

درآمررده اسررت .در ایررن نمررودار ترریثیر نرروع قنررد بررر

نمایش درآمده است .ضریب قوام ( )kصرمغ دانره برالنگو

خصوصیات رئولوژیکی صمغ به نمرایش درآمرده اسرت.

Pa

همانتور که مالحظه مری شرود در ایرن سررعت برشری،

 0/233-0/403 snبه دست آمد و با افزایش غلظت الکتوز،

برهمکنش بین پیلمر و قند گلوکز حداکثر بروده و محلرول

ضریب قوام نیز افزایش مییافت .برا افرزودن الکتروز بره

صررمغ بیشررترین ویسررکوزیته ظرراهری را از خررود نشرران

محلول ،شاخص رفتار جریران از  0/42بره  0 /37کراهش

میدهد و این قند بیشترین اثر سینرژیسرتی را برر صرمغ

یافررت کرره باعررث افررزایش خصوصرریات سودوپالسررتیکی

دانرره بررالنگو دارد .چنلررو و همکرراران ( )2011نیررز رفتررار

محلول میشود.

مشابهی را گزارش نمودهاند.

در حضور الکتوز با استفاده از این مدل در محردوده

ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ دانره برالنگو درحضرور
غلظت  4درصردازقندهای سراکاروز ،فروکتروز ،گلروکز و
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چن و جوزلین ( )1117و چنلرو و همکراران ( )2010بیران

رفتار سودوپالستیک نشان می دهد و با افرزایش سررعت

کردنررد کرره افررزودن گلرروکز باعررث افررزایش ویسررکوزیته

برشی ،ویسکوزیته ظاهری کاهش یافت .با افزایش غلظت

ظاهری محلولهای پکتین و صمغ گوار میشود.

قندها ،ویسکوزیته محلول های صمغ بالنگو به دلیل تریثیر

مطالعرره ازدمیررر و صررادیکوگلو ( )1112نشرران داده کرره

سینرژیسررتی قنرردها افررزایش مررییافررت و مقرردار تغییررر

جایگزینی قند با پلیمرهایی با وزن مولکولی باال منجر بره

ویسکوزیته بره نروع قنرد مصررفی بسرتگی دارد .در برین

افزایش ویسکوزیته ظاهری محلول کاراگینان میشود .برا

قندهای بررسی شده ،گلوکز بیشترین اثر سینرژیسرتی را

توجه به اینکه وزن مولکولی الکتروز و سراکاروز مشرابه

بررا صررمغ داشررت و باعررث افررزایش ویسررکوزیته ظرراهری

است ،اثر مشابهی را از این دو قند مشاهده میکنیم.

محلول شد .مدل قانون توان بهخوبی قرادر بره پیشرگویی
رفتار رئولروژیکی صرمغ دانره برالنگو در حضرور قنردها

نتيجهگيری

میباشد و برازش دادهها با این مدل نشانداد کره نروع و

دانه بالنگو حاوی مقادیر زیادی هیدروکلوئید برا خرواص

مقرردار قنررد باعررث تغییررر ضررریب قرروام ) (kوشرراخص

رئولوژیکی قابلتوجهمیباشد که جهت اسرتفاده از آن در

رفتارجریان ) (nمیشوند .افزایش سراکاروز ،فروکتروز و

فرموالسرریون مررواد غررذایی ،ابترردا مرریبایسررت اثررر سررایر

الکتوز باعث کاهش شاخص رفتار جریران مری شرود .برا

افزودنیها را بر آن مورد بررسری قررار داد .لرذا در ایرن

افزودن گلوکز به محلول ،شاخص رفتار جریران افرزایش

پژوهش اثر قندهای ساکاروز ،فروکتوز ،گلوکز و الکتروز

یافت که نشاندهنده کاهش خصوصیات سودوپالسرتیکی

در غلظررتهررای  3 ،2 ،0،1و  4درصررد بررر خصوصرریات

محلول و وابستگی کمترر ویسرکوزیته محلرول بره تغییرر

رئولوژیکی محلول  1درصد صرمغ دانره برالنگو بررسری
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Abstract
Hydrocolloids are defined as high weight macromolecules which could dissolve in water and give
solutions with highviscosity or gels. In this study, the effect of sucrose, fructose, glucose and
lactose at concentrations of 0, 1, 2, 3 and 4% w/w on the rheological properties of Balangu seed
gum solution (1%) were investigated. Rheological properties of solutions were measured by a
Brookfield rotational viscometer. Results showed that at all solutions, with increasing shear rate, the
apparent viscosity decreased, indicating the pseudoplastic behavior of Balangu seed gum.
Synergistic interactions between gum and sugars improved the viscosity of solutions and the
amount of viscosity change depends on type of sugar. Apparent viscosity clearly increased from
23.1 to 35.1 mPa.s with increasing glucose concentration from 0 to 4 % (shear rate=61.2 s -1). Power
law model well described non-Newtonian behavior of Balangu seed gum in the presence of sugars.
Fitting with power law model showed that the consistency coefficient (k) and flow behavior index
(n) were influenced by the type and sugars content. Addition of sucrose, fructose and lactose led to
decreases in flow behavior index and increases in pseudoplastic properties of solutions. Interaction
between Balangu seed gum and glucose was maximum and this solution showed the highest
apparent viscosity.
Keywords: Fructose, Glucose, Hydrocolloid, Lactose, Sucrose

