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  دهیچک

نتخاب شده و راندمان ا يدیدروکلوئید هیو مرو به عنوان منابع جد يرازیشقدومه ، ي، قدومه شهریشاهيهادانه

. قرار گرفت یآنها مورد بررس ییو کف زا ی، ژل دهیون کنندگی، امولسیانی، رفتار جريته ظاهریسکوزیاستخراج، و

ن راندمان را داشته و یشتریب يرازیبوده، که قدومه ش% 15تا  8ن یج نشان داد که راندمان استخراج صمغ دانه ها بینتا

روان یوتنیر نیال غیس،ه نمونه هایکل یکیرفتار رئولوژ. قرار گرفتند ی، مرو و شاهيرب قدومه شهیپس از آن به ترت

را در تمام سرعت هاي برشی يته ظاهریسکوزین ویشتریمحلول صمغ دانه مرو ب. بود) >43/0n(با برش قوي شونده 

و  یون کنندگیت امولسیظرف. دقرار داشتن يرازیو قدومه ش ی، دانه شاهيب قدومه شهرینشان داد و پس از آن به ترت

به  یصمغ دانه مرو و شاه% 5/0اما در غلظت  بود، صمغها ریش از سایب ،%1ون صمغ دانه مرو در غلظت یامولس يداریپا

ب مربوط به ین ژل به ترتیترن و نرمیسفت تر. ون را داشتندیامولس يداریو پا یون کنندگیت امولسین ظرفیشتریب، بیترت

 يدارین شاخص پایباالتر يرازیو قدومه ش یت کف کنندگین ظرفیشتریب يقدومه شهر. بود يه شهرو قدوم یدانه شاه

  .کف را نشان دادند

  

  ییزا ، کفیده ، ژلیون کنندگی، امولسيد، رئولوژیدروکلوئیه:هاي کلیديواژه 
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Abstract
The seeds of Shahi, Qodumeh Shahri, Qodumeh Shirazi and Marve were selected as the new 
sources of hydrocolloids and the extraction yield and some functional properties such as time 
independent rheological properties, emulsion capacity (EC), emulsion stability (ES), gelling 
properties, foaming capacity (FC) and foaming stability (FS) were determined. The results showed 
that the yield of hydrocolloid extraction from selected seeds was in the range of 8% to 15% (w/w) 
and Qodumeh Shirazi and Shahi seeds had the highest and the lowest yield, respectively. All 
samples exhibited shear thinning behavior (n< 0.43). Marve seed extract showed the highest 
apparent viscosity followed by Qodumeh Shirazi, Shahi and Qodumeh Shirazi. EC and ES values of 
Marve seed extract were obtained more than other extracts at 1% concentration, whereas Marve 
seed extract and Shahi seed extract at 0.5% concentration had the highest EC and ES, respectively. 
Qodumeh Shahri seed extract and Qodumeh Shirazi seed extract showed the greatest FC and FS, 
respectively.
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مقدمه- 1

ی با وزن مولکولی باال و یهیدروکلوئیدها، بیوپلیمرها

در  عملگرهستند که به عنوان اجزاء آبدوست

 ،قوام، ژل کنندگی افزایش غذایی جهت يهاونیفرموالس

ر، بافت، عطر و طعم و زمان نگهداري کنترل ریزساختا

استفاده از ). 2003نسون، یکید(شونداستفاده می

ر به یاخ يدر سال ها ییع غذایدها در صنایدروکلوئیه

از بیشتراگرچه . افته استیشدت گسترش 

   استفاده % 1کمتر از  يدها در غلظت هایدروکلوئیه

 يهایژگیبه شدت و یر جزئین مقادیشود، اما همیم

 یر قرار میمحصول را تحت تاث یو احساس دهان یبافت

  ). 2000پس، یلیامز و فیلیو(دهند 

دها منجر به یدروکلوئیه متعدديدعملکرهاي ویژگی

ن یا. شود یم ییکاربرد گسترده آنها در محصوالت غذا

ت یتا قابل یاز چسبندگ یعیوس يدامنه ات که یخصوص

ه و یت پایاز خصوص یناش ،شوندیرا شامل م جریان

ته و یسکوزیو یعنیصمغ ها  ين همه یمشترك ب یاصل

صمغ ها  یت اصلین خصوصیدوم. ش قوام استیافزا

ت اول تنها یاست که بر خالف خصوص یت ژل دهیقابل

ت یقابل. شودیاز صمغ ها مشاهده م يدر تعداد معدود

ها و ونیها، سوسپانسونیامولس یدار کنندگیپا

ون و یلم، انکپسوالسیل فیشکت، ییکف زاها، ونیسپرسید

مهم هاي ویژگیگر یستال از دیل کریاز تشک يریجلوگ

  ).  1982کزمن، یگل(د نباشیصمغ ها م يعملکرد
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، یاهی، گیوانیتوانند از منابع حیم دهایدروکلوئیه

ن یمأت ییایمیش کامالً يهابا روش یو حت یکروبیم

ن و نشاسته ین، ژالتیدر حال حاضر کازئ ،شوند

دارند هیدروکلوئیدها  ن یزان مصرف را در بین میرشتیب

ها يماریب یوع برخی، شیوانیمنابع ح یکه کمبود و گران

   ل به یو تما یوه زندگیر شیی، تغيمثل جنون گاو

افتن یو  یاهیلزوم توجه به منابع گ یاهیگ يهامیرژ

استخراج،  ينه سازی، بهيدیدروکلوئیه دیمنابع جد

ش بر ما یش از پیرا بآنهاهاي ویژگییو بررس ندیفرآ

  .)2000پس، یلیامز و فیلیو(سازدیروشن م

اکثر . صمغ ها هستند یو سنت یمیها از منابع قددانه

نشاسته جهت استفاده  يادیر زیمقاد يها حاودانه

 یپل يمرهایپل يهم حاو ياریجوانه هستند و بس

 یم ات مشابه صمغ هایگر با خصوصید يدیساکار

جهت  يدیل به منابع مفیآن ها را تبدکه  باشند

دور  ياز سال ها. کرده استدها یدروکلوئیاستحصال ه

ا، گوآر، یاقاق يایدانه ها مانند به، اسفرزه، لوب ياریبس

مورد  یبه عنوان منابع صمغ خردلند و یتارا، تمر

و  ییمصارف غذا يبرااگرچه،گرفتند یاستفاده قرار م

.ت دارندیها اهمن صمغیا از یتنها برخ ید صنعتیدر تول

خانواده گاالکتومانان ها در دهد  یمنابع نشان م یبررس

قات یتحق.کنند یفا مین نقش را ایان پررنگ ترین میا

د یافتن منابع جدیر جهت یاخ يسال ها یط يادیز

آنها صورت  يعملکردخواص  یو بررس يدیدروکلوئیه

ار ساخت) 1993(ن اسکیو  يچومثال  يبرا. استگرفته 

خردل زرد را دانه الژ یموس یکیزیو خواص ف ییایمیش

سه یکردند و با صمغ گوآر و گزانتان مقا یبررس

راندمان ش مشاهده شد که ن پژوهیدر ا .نمودند

ش یافزا.باشد یه مینسبت به دانه اول% 9/4استخراج

د کشش یسبب کاهش شد% 05/0زان یغلظت صمغ تا م

 يدر غلظت هاا امشد،امولسیون روغن در آبیسطح

صورت  يزان کمتریبه م یشتر کاهش کشش سطحیب

ن یشتریب ،زیالیصمغ دانه خردل زرد قبل از د. گرفت

ون را یامولس يداریو پا یون کنندگیت امولسیزان ظرفیم

رفتار  مورد مطالعه يتمام غلظت هادر و نشان داد

)سودوپالستیک(شونده با برش روان 
1

مدل  .داشت

دانه خردل برازش  با رفتار صمغ یبقانون توان به خو

قوام  ضریبش غلظت، ید که با افزایشاهده گردشد و م

. ابدییان کاهش میش و شاخص رفتار جریافزا

در در حضور نمک و شکر و  یته محلول صمغیسکوزیو

ش یدا کرد و افزایش پیافزا ییایو قل يدیاس يط هایمح

غ صم یبه طور کل. دیته گردیسکوزیدما باعث کاهش و

صمغ  يبرا ین خوبیگزیدانه خردل زرد به عنوان جا

و  يچوگر، یق دیک تحقیدر .گزانتان شناخته شد

صمغ دانه کتان را  یند استخراج آبیفرآ) 1994(همکاران 

ق ین تحقیکردند، در ا یابینه یبه روش سطح پاسخ به

، نسبت آب به دانه بر راندمان، pHاستخراج،  ياثر دما

دما . شد ین بررسیزان پروتئیمو  يته ظاهریسکوزیو

ر یشناخته شد که راندمان را تحت تاث ین عاملیمهمتر

تا  يدیاس يها pHته در یسکوزین ویشتریب. دادیقرار م

مشاهده شد و برهم کنش دما و نسبت آب به دانه  یخنث

ط ینه شرایبه. داشت يته ظاهریسکوزیبر و يادیاثر ز

برابر  pHاد، گر یدرجه سانت 90تا  85يدما جاستخرا

 .شناخته شد1به 13و نسبت آب به دانه  7تا  5/6

% 9/7ن ان محققیراندمان صمغ دانه کتان توسط ا

 2003برومر و همکاران در سال .دیگزارش گرد

صمغ  ییایمیکوشیزیات فیص و خصوصیاستخراج ، تخل

آنها گزارش . قرار دارند یله را مورد بررسیشنبل دانه

 یناخالص ،استخراج کمتر باشديکردند که هرچه دما

له در یصمغ تخم شنبل.شود یوارد صمغ م يکمتر

باال رفتار  يو در غلظت ها یوتنین رفتار نییغلظت پا

از خود نشان )کیسودوپالست( برش آهنگوابسته به 

ش غلظت ین با افزایمع یتا غلظت یکشش سطح.داد یم

و همکاران ینیاریس.افتیش یافزاکاهش و پس از آن 

عصاره  يو خواص عملکرد ییایمیساختار ش) 2008(

را به عنوان منبع  Gleditsia triacanthesدانه 

ت جذب یکرده و راندمان، ظرف یبررس یگاالکتومانان

 یدارکنندگیو پا ییکف زا ،یون کنندگیت امولسیآب، ظرف

  .آن را گزارش نمودند

                                                          
1 . Shear thinning (pseudoplastic)



1390سال / 3شماره 21جلد / هاي صنایع غذاییپژوهش نشریه                                            ...                                    رضوي، بستان و      382

جهت  یجالبقات یشود تحق یهمانگونه که مالحظه م

آنها  يخواص عملکرد ید و بررسیمنابع جد ییشناسا

ز منابع بالقوه ینران یااما در کشور ، است صورت گرفته

دها وجود دارد که سالها بصورت یدروکلوئیه يبرا يا

، یشاهيهادانه .گرفتند یمورد استفاده قرار م یسنت

 يو دانه مرو از جمله دانه ها يرازیو ش يقدومه شهر

صمغ  ير باالیمقاد ياوکشورمان هستند که ح یبوم

ل ی، از پتانسیخوراک یبوده و با توجه به مصارف سنت

 یبرخوردار م یغذایيدهایدروکلوئید هیجهت تول ییباال

ا تخم تره ییدانه شاه.)2007و بستان،  يرضو(باشند

ان یره شب بویاز ت Lepidium sativumیزك با نام علمیت

و کوچک به ده یکش يدانه ها ياز نظر ظاهر. باشد یم

ل به قرمز هستند که در یا متمایروشن  يرنگ قهوه ا

 دانه. گردد یمشاهده م یک سمت آن ها فرو رفتگی

. روغن دارد% 5/25الژ بوده و یموس يدارا یشاه

ک توع ین اتر، ید، کولیک اسیناپیچون س یباتیترک

ز در آن مشاهده شده ین یک اسانس روغنید و یآلکالوئ

و ؛ کاراژیان 2007ضوي و بستان، ؛ ر2005امین، (است

 Lepidiumیبا نام علم يقدومه شهر.)2009همکاران، 

perfoliatum رنگ  يشکل و قهوه ا یتخم مرغ ییدانه ها

ده شده یپوش يالژیهستند که با پوشش نازك موس

 Allysumیز با نام علمین يرازیقدومه ش. است

homolocarpum گ کمرن یگرد، پهن و صورت ییدانه ها

 يهستند که در کناره ها يالژیبا پوشش مشخص موس

 ید رنگ مشهود میدانه به صورت باله کوتاه و سف

و  يهر دو نوع قدومه به عنوان ضد سرفه، مقو. باشد

؛ 2005امین، (دارند ین سنگ شکن مصرف سنتیهمچن

. )2009؛ کوچکی و همکاران، 2007رضوي و بستان، 

است  يادانه  Salvia macrosiphonیبا نام علم مرو دانه

با ظاهر  یبه اندازه شاه دانه و همرنگ با آن، سه وجه

ییرگه ها يدارا. ک وجه آن بزرگتر استیبراق که 

ن منشعب شده و ییکه از قسمت پا يبه رنگ قهوه ااست 

علت دارا ن دانه به یا .سرتاسر دانه را فرا گرفته اند

بر طرف  در شل کننده الژ فراوان به عنوان یبودن موس

گلو و سرفه در فرمول چهار تخمه  يکردن خارشها

؛ رضوي و بستان، 2005امین، (دارد یاستفاده سنت

  .)20109؛ بستان و همکاران، 2007

خواص  یسه برخیو مقا یق بررسین تحقیهدف از ا

، قدومه یدانه شاه(ران یا یدانه بوم چهاريعملکرد

مله از ج) و دانه مرو يرازیشقدومه شهري ،يشهر

کف  ،یکنندگون یت امولسی، قابلیکیرئولوژهاي ویژگی

  .بوده استیو ژل دهییزا

  

  هامواد و روش - 2

  استخراج صمغ-1- 2

 يرازیشقدومه شهري ،ي، قدومه شهریشاههاي دانه 

شده و  يداریمشهد خرشهر در  یو مرو از فروشگاه

نظیر خار و خاشاك، سنگ،  یجهت حذف مواد خارج

در .ز شدندیتمیو کاه به شیوه دست شکسته يدانه ها

ان و یبه روش کاراژ یق صمغ دانه شاهین تحقیا

به  يرازیو ش ي، صمغ قدومه شهر)2009(همکاران 

و صمغ دانه مرو به ) 2009(و همکاران  یروش کوچک

ط یشرا. استخراج شد) 2010(روش بستان و همکاران 

ده ارائه ش 1ک از صمغ ها در جدول ینه استخراج هر یبه

 pHه نمونه ها، ابتدا یند استخراج صمغ کلیدر فرآ. است

 HClا یNaOHموالر  1/0له محلول یزه بوسیونیآب د

 يدن به دمایشد و در حمام آب گرم تا رس یم میتنظ

ده و سپس دانه ها به آن افزوده یمورد نظر حرارت د

ند جذب آب، در حمام یل فرآی، جهت تکماًشده و مجدد

. شد یه و به طور متناوب هم زده مآب گرم قرار گرفت

توسط اکستراکتور يدیدروکلوئیت عصاره هیدر نها

در استخراج شد و ) رانیپارس خزر، ا(یشگاهیآزما

ده و یگراد خشک گرد یدرجه سانت 70يآون در دما

صمغ ها  ودرپشد و ) 18مشبا (اب و الک یسپس آس

مکان خشک به منظور انجام در در ظروف در بسته و  

  .شدند يشات مورد نظر نگهداریزماآ

  

  راندمان استخراج-2- 2

هاي شاهی، قدومه شهري،  دانهصمغ راندمان استخراج 

مرو از اختالف وزن ظرف خشک قدومه شیرازي و 

خالی و ظرف حاوي نمونه خشک شده بر حسب درصد 

چوي و (وزن صمغ به وزن اولیه دانه محاسبه گردید

  .)1993همکاران، 
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شرایط بهینه استخراج صمغ دانه هاي شاهی،  -1جدول 

  قدومه شهري، قدومه شیرازي و مرو

  شرایط استخراج

  نمونه صمغ

نسبت آب به 

  دانه

  دما

)°C(  
pH  

  10  35  30:1  دانه شاهی

  8  48  30:1  قدومه شهري

  4  36  40:1  قدومه شیرازي

  5/5  25  51:1  دانه مرو

  

  

  انیو رفتار جر يته ظاهریسکوزیو-3- 2

 -یوزن% (2محلول  انیو رفتار جر يته ظاهریوزسکیو

بوهلین یچرخشسکومتر ینمونه ها توسط و) یحجم

)Visco88, Bohlin, UK( یرکوالتور حرارتیمجهز به س

)Julabo, Model F12-MC, Julabo Labortechnik, 

Germany (16/46یبرشآهنگدر ب یبه ترت)ک بر ی

5/0يو دما)هیک بر ثانی(300-14یو دامنه برش )هیثان

ه یکل. شد يریگراد اندازه گیسانتدرجه ±25

ک شب یو پس از  C30شات با استفاده از پروب یآزما

به منظور  ،طیمح يدر دما یمحلول صمغ يماندگار

بستان و همکاران، (صورت گرفت ،ونیدراسیل هیتکم

با استفاده از مدل قانون ها ان نمونه یرفتار جر .)2010

توان
2

  :برازش شد) 1معادله(

)1(        Pn
Pk    

-s(درجه برش  γ، )Pa(یتنش برش ن معادله، یکه در ا

1
( ،kp ب قوام یضر)Pa.sn

ان یشاخص رفتار جر npو ) 

  .باشد یمقانون توانمدل ) بدون بعد(

  یون کنندگیامولس -4- 2

 يون مورد نظر ابتدا محلولهایه امولسیته يبرا

مورد نظر  يق حل کردن صمغهایطراز  يدیدروکلوئیه

زه و حرارت یونیدرصد در آب د 1و  5/0يهادر غلظت

ه یگراد تهیدرجه سانت 80ساعت در  2به مدت  یده

خچال به منظور جذب یساعت در  48شدند و به مدت 

ج یدر مرحله بعد روغن به تدر. شدند يآب کامل نگهدار

ا اضافه شد و توسط همزن ب يدیدروکلوئیبه محلول ه

                                                          
2 . Power law model

قه همزده شد و یدق 15قه به مدت یدر دق 2000دور 

شرکت (25یزر اولترا توراکس تیسپس با هموژنا

به مدت قه یدور در دق9600با دور )  دولف، آلمانیها

يریفایامولس ظرفیتن ییتع يبرا.قه هموژن شدیدق 5/1

)EC(
3

فوژ یمورد نظر ابتدا توسط سانتر يونهای، امولس

فوژ شدند و سپس با یقه سانتریدق5به مدت  g 1300در 

 ینیاریس(دیمقدار آن محاسبه گرد )2(استفاده از رابطه 

  :         )2008و همکاران، 

)2(             

)ES(ونیامولس يدارین پاییتع يبرا
4

 يونهای، امولس

ساعت  5/0گراد به مدت یدرجه سانت 80ه شده در یته

سرد قرار قه در آب یدق 15حرارت داده شد و سپس 

فوژ یقه سانتریدق 5به مدت  g 1300تاً در یگرفت و نها

ون نمونه ها با استفاده از رابطه یامولس يداریپا. شدند

:)2008و همکاران،  ینیاریس(دیگردمحاسبه  )3(

)3(                

  

  یژل ده -5- 2

غلظت تعیین حداقل غلظت الزم براي تشکیل ژل، جهت 

در ظرف %  1/0ا با اختالف مختلف محلول صمغ ه يها

ه یته(Schott Duran, Mainz, Germany)مخصوص بلوم

زه به شدت همزده یونیو تا انحالل کامل صمغ در آب د

درجه  80يبا دما يحاصله در بن مار يمحلول ها. شد

ک ساعت قرار داده شدند وپس از یگراد به مدت یسانت

م ساعت، به یط به مدت نیمح يسرد شدن در دما

 يدرجه  4يک شب دردمایخچال منتقل شده و ی

که در آن پس از  یغلظت.شدند يگراد نگهداریسانت

ات یدر محتو یحرکت دادن و برگرداندن ظرف، حرکت

حالت شبه (مشاهده نشد به طرف بیرون ظرف ظرف 

ل یتشک يبه عنوان حداقل غلظت الزم از صمغ برا) جامه

  .ژل در نظر گرفته شد

                                                          
3. Emulsion capacity
4 . Emulsion stability
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 ياز برایمورد ن يروینژل،  یکیمکان ن مقاومتییتع يبرا

متر با  یلیم 25درجه با قطر  45ینفوذ پروب مخروط

متر در  یلیم 4ه تا عمق یمتر بر ثان یلیک میسرعت 

روسنج یتوسط دستگاه نگراد  یسانتدرجه  4يدما

و به  يریاندازه گ) ساخت کشور کره(5005لوترون 

).2002بورن، (ژل گزارش شد  یعنوان سفت

  ییکف زا -6- 2

هاي  دانهصمغ  ییخواص کف زا یبه منظور بررس

، دو مروشاهی، قدومه شهري، قدومه شیرازي و 

کف  يداریو شاخص پا یت کف کنندگیپارامتر ظرف

مذکور،  يپارامتر ها يریجهت اندازه گ.شد يریاندازه گ

ه ین تخم مرغ تهیآلبوم) یحجم- یوزن% ( 2ابتدا محلول 

% 05/0و  1/0زان یمغ ها به مک از صیسپس از هر .شد

به محلول اضافه شد و پس از همزدن ) یحجم -یوزن(

ک همزن با دور باال ، اوررانیبا استفاده از 
5

ا همان ی

 )4(رابطهبا استفاده از  یبه روش وزنافزایش حجم 

زان یو م یت کف کنندگیمحاسبه شده و تحت عنوان ظرف

به ) 5(دله طبق معاقه یدق 30ز پس از یکاهش حجم کف ن

 يچو(دیکف گزارش گرد یدار کنندگیعنوان شاخص پا

    ):2008و همکاران،  ینیاری؛ س1993و همکارن، 

)4(        

)5(                         

  يز آماریآنال -7- 2

ه یتجز. تکرار انجام شد 3تمامی آزمایشات حداقل در 

ب انس در قالیه واریق تجزیج از طرینتا يل آماریوتحل

ن ها به روش دانکن یانگیسه میو مقا یطرح کامالً تصادف

صورت گرفت و به منظور % 1و % 5يدر سطح آمار

و Excelياز نرم افزارها يز آماریرسم نمودارها و آنال

SPSS) دیاستفاده گرد) 15نسخه.

  

  ج و بحثینتا - 3

  راندمان استخراج - 3-1

                                                          
5 . Overrun

شهري، هاي شاهی، قدومه  دانهراندمان استخراج صمغ 

به نه استخراج آنهایط بهیدر شرامرو قدومه شیرازي و 

ج یبه دست آمد و نتا% 10و  %15، %12، %8ب، یترت

نشان داد که اثر نوع دانه بر راندمان  يز آماریآنال

ر یمقاد).  > 01/0p(دار بود  یاستخراج صمغ معن

 يبرا انتشار یافتهقات یگزارش شده راندمان در تحق

، صمغ )1994و همکاران،  يچو% (9/7صمغ دانه کتان 

صمغ ، )2003برومر و همکاران، % (22له یدانه شنبل

صمغ و ) 2007ودا و همکاران، سپول% (4/19ا یاپونت

. باشد یم) 2007ن و همکاران، یام% ( 2/1انیدانه دور

ر راندمان به دست یشود مقاد یهمانگونه که مالحظه م

کتان و  يدانه هاق باالتر از صمغ ین تحقیدر اآمده 

  . بوده استا یله و اپونتیشنبل يو کمتر از دانه ها انیدور

  ان محلولیو رفتار جر يته ظاهریسکوزیو -2- 3

، قدومه یصمغ دانه شاه% 2محلول  يته ظاهریسکوزیو

16/46یبرش آهنگ و دانه مرو، در يرازیو ش يشهر

و  91/10، 77/97، 82/21ب، یبه ترت) هیک بر ثانی(

61/123mPa.sير دماد°C25ر نوع یبه دست آمد و تأث

01/0P(دار بود  یمعن يته ظاهریسکوزیدانه بر و < .(

محلول صمغ دانه مرو و قدومه  يته ظاهریسکوزیو

گر دارند که به یبا دو نمونه د يادیاختالف ز يشهر

و وزن  ییایمیاد مربوط به ساختار شیاحتمال ز

اندازه و وزن اصوال هر چه . باشد یآنها م یمولکول

ك بین مولکولی هیدروکلوئید بیشتر باشد، اصطکا

. مولکولها و در نتیجه ویسکوزیته بیشتر خواهد بود

ساختارهاي شیمیایی نیز با توجه به نوع شان اعم از 

سخت تا منعطف، شاخه دار یا بدون انشعاب هاي 

مولکولی، داري گروههاي باردار و بدون بار تاثیر 

مستقیم بر ویسکوزیته و رفتار رئولوژیکی هیدروکلوئید 

 يایلوب يمحلول صمغ تجارراي ب. مورد نظر دارند

ته یسکوزیو ،کسانیط یبا غلظت مشابه و در شرا ،ایاقاق

احتماالَ . بدست آمد   56/216mPa.sمعادل  يظاهر

و نمونه  يته نمونه تجاریسکوزیاز اختالف و یبخش

شتر اندازه ذرات یب یکنواختیبه علت  یبوم يصمغ ها

تر آن شیت بیجه جذب آب و حاللیو در نت ينمونه تجار

ته یسکوزیو) 2007(یاضیفرهوش و ر. باشد یم

s-1آهنگ برشیرا درپنجه اي ثعلب ظاهري 
غلظت  50
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و  3/131mPa.sگراد یدرجه سانت 25يو دما% 2

ظاهري ته یسکوزیو) 2001(مارکوت و همکارانش 

و درجه  20يو گزانتان را در دما کاراجینان% 2محلول 

 یلیم 22/25و  8/106ب، یبه ترتدرجه برش فوق الذکر 

  .ه گزارش کردندیپاسکال ثان

 یحاک) یبرشآهنگ -یتنش برشرئوگرام (ان یرفتار جر

ه محلول یکلشونده با برش روانیوتنیر نیاز رفتار غ

شکلها در مقاله آورده (مورد مطالعه بودیصمغ يها

، مارکوت و )1995(منت و همکاران یرا. )نشده است

-، گومز)2003(رسالن ، توگرول و ا)2001(همکاران 

ر ینظ) 2007(یاضیو فرهوش و ر) 2003(از و ناوازا ید

گوار، گزانتان،  يصمغ ها يب براین رفتار را به ترتیا

CMC حاصل از  يپارامترها. و ثعلب گزارش کردند

در  یتنش برش يقانون توان بر داده هامدل برازش 

ب قوام و شاخص رفتار یضر(برابر سرعت برش 

ب یبه همراه ضر یمورد بررس يصمغ ها يبرا) انیجر

. آورده شده است  2برازش داده ها در جدول تبیین

ضریب ن یشتریب يشود صمغ دانه مرو دارا یمالحظه م

ن شاخص یکمتر يدارا قدومه شهريقوام و صمغ دانه 

 یمورد بررس یبوم هاي ن صمغ دانهیان در بیرفتار جر

نرواشدت (ته یسیدرجه سودوپالست. باشد یم

) n(ان یله شاخص رفتار جریتوان بوس یرا م) یشوندگ

ان با یکه شاخص رفتار جر يبه طور ،ن نمودییتع

توگرول و (ابد ییته کاهش میسیش سودوپالستیافزا

ر یدهد که رفتار غ یقات نشان میتحق). 2003ارسالن، 

ان کمتر یت دارد که شاخص رفتار جریاهم یزمان یوتنین

 ،قین تحقیدر ا). 1994کاران، مولر و هم(باشد  6/0از 

بدست 5/0ر یه نمونه ها زیان در کلیشاخص رفتار جر

ن صمغ یا يک قویکه نشاندهنده رفتار سودوپالست آمد،

جاد یند و این فرآیان در حیها است و موجب سهولت جر

مطلوب در صورت استفاده از آنها در  یاحساس دهان

  .گردد یم ییغذا يون هایفرموالس

  

  

  

  

مدل قانون ضریب قوام و شاخص رفتار جریان  - 2جدول

دما (هیدروکلوئیدها % 2مربوط به محلول توان 
oC25(  

  ضریب قوامنمونه صمغ

)k, Pa.sn
(

  شاخص رفتار 

)n(جریان 

ضریب 

  تبیین

)R2
( 2/443/099/0شاهی

25/3921/097/0قدومه شهري

قدومه 

شیرازي

2/332/093/0

2/5322/099/0مرو

        
  

  یون کنندگیامولس  -3- 3

یبوم يدهایدروکلوئیه يریفایت امولسیظرف1در شکل 

زانتان و گگوآر، (يتجاريسه با صمغ هایدر مقا

همانطور که . شده استنشان داده ) ا یاقاق يایلوب

دها یدروکلوئیر هیشود، مرو نسبت به سا یمشاهده م

باال بودن . است يشتریب يریفایت امولسیظرف يدارا

ل یتواند به دل ین صمغ میا يریفایت امولسیخصوص

 ویا خواص سطحی باالي خود صمغ نیوجود پروتئ

ان کردند که صمغ یب) 2010(بستان و همکاران . باشد

ن یدرصد پروتئ 84/2ياستخراج شده از دانه مرو دارا

 يب صمغ هایبعد از صمغ دانه مرو به ترت. باشد یم

، گوار، يقدومه شهر، ی، دانه شاهيرازیدانه قدومه ش

را  يریفایت امولسین ظرفیشتریا و گزانتان بیاقاق يایلوب

  . دشتندا

پلی ) هیدروفیلیک(آبدوستی در واقع خصوصیت 

ساکاریدها به این معنی است که آنها فعالیت سطحی 

آب دارند و بنابراین قابل -کمی در سطح مشترك روغن

ا در این ام. استفاده بعنوان عوامل امولسیفایري نیستند

برخی از . مورد استثنائاتی هم وجود دارد

هیدروکلوئیدهاي غذایی که خصوصیات بین سطحی 

نشان داده اند، منجر به کاربردهاي امولسیفایري و 

این صمغ ها شامل . پایدارکنندگی امولسیون شده اند

پکتین، مخصوصاً پکتین چغندر قند، پلی ساکاریدهاي 

وصاً از آکاسیا محلول سویا  و صمغ عربی، مخص

فعالیت امولسیفایري این . می باشند و کتیرا سنگال

و یا وجود بخش هاي  هیدروکلوئیدها به بخش پروتئینی
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نسبت داده شده است   آبگریز مانند گروه هاي متیل

  ).2003دیکنسون، (
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هیدروکلوئید دانه (%) ظرفیت امولسیون کنندگی  -1شکل 

  غ هاي تجاريهاي بومی ایران در مقایسه با صم

  

ون یامولس يداریو پا يریفایت امولسیظرف 3جدول 

و قدومه  یمرو، شاههاي صمغ دانه  ينمونه ها

. دهد یدرصد، نشان م 1و  5/0را در دو غلظت  يرازیش

ت یشود در همه نمونه ها ظرف یهمانطور که مالحظه م

ش غلظت یون با افزایامولس يداریو پا يریفایامولس

افته استیش یافزار معنی داري بطودها یدروکلوئیه

)05/0<P( .دها مقدار یدروکلوئیش غلظت هیاصوالً با افزا

ش به ین افزایا. افتیش خواهد یافزاستم یسته یسکوزیو

باال در  یبا وزن ملکول يل باال رفتن تعداد مولکول هایدل

ش مقاومت در برابر یکه باعث افزا ،باشد یع میفاز ما

سیارینی و همکاران، (د شو یون ها میان امولسیجر

ش حرکت یته باعث افزایسکوزین بودن وییپا). 2008

 يداریس و کاهش پایسنریس شیافزاجه ینتذرات و در

 یج مشابهیز نتاین) 2009(و همکاران  یکوچک. شود یم

ون روغن ذرت در آب که با صمغ قدومه یامولس يرا برا

  .گزارش نموده اند ،دار شده بودیپا يشهر

که می توان دریافت  3داده هاي جدول  با مالحظه

% 5/0بیشترین ظرفیت امولسیون کنندگی در غلظت 

مربوط به صمغ دانه مرو و پایدارترین امولسیون در 

همین غلظت متعلق به صمغ دانه شاهی بوده است، 

ل یصمغ دانه مرو به دل،درصد 1غلظت در اگرچه 

یونیامولس ،يار قویل شبکه بسیتشکویسکوزیته باال و 

در مورد . با حداکثر ظرفیت و پایداري تشکیل داده است

دانه قدومه (ي مورد بررسیدهایدروکلوئیر هیسا

 1در غلظت ) ایاقاق يای، گوآر، زانتان و لوبيشهر

ن فازها، اعداد یبه علت مشخص نبودن مرز بدرصد، 

در  ياز لحاظ ظاهر یول ه است،گزارش نشدمربوطه 

  .قابل مشاهده بود يوندن ریز چنیر نمونه ها نیسا

و پایداري ) EC(ظرفیت امولسیون کنندگی  - 3جدول 

  درصد 1و  5/0نمونه ها در دو غلظت ) ES(امولسیون 

  نوع صمغ

ون یت امولسیظرف

  (%)ی کنندگ

ون یامولس يداریپا

(%)  

غلظت 

5/0%  

غلظت 

1%  

غلظت 

5/0%  

غلظت 

1%  

صمغ دانه 

  مرو

b
67/24

a
100

d
56/15

a
100

صمغ دانه 

  یشاه

c 
67/19

b
22/24

c
78/17

b
22/24

صمغ دانه 

قدومه 

  يرازیش

c
22/20

b
56/23

cd
22/16

b
45/22  

داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی دار با ن هاي یمیانگ

  )>05/0P( یکدیگر دارند 

  

با صمغ هاي ه شده یته يونهایامولس يداریپا 2شکل 

در نمونه  يرداین پایشتریب. دهد یرا نشان ممختلف 

 یمشاهده م یه شده با صمغ دانه شاهیون تهیامولس

ب یبه ترت يدارین پایشترین صمغ بیبعد از ا. شود

، صمغ يرازیدانه قدومه ش يمربوط به صمغ ها

، گوار و يگزانتان، صمغ دانه مرو، صمغ قدومه شهر

 ینکه صمغ دانه شاهیبا وجود ا. باشد یا میاقاق يایلوب

ب قوام یضر يدارا یقبل يتهاج قسمیبر اساس نتا

 يداریپا یول ،ر نمونه ها بوده استینسبت به سا يکمتر

تواند  ین امر میا. را نشان داده است يون باالتریامولس

از  یزر ناشیل عملکرد بهتر هموژنایبه دلاحتماالً 

باشد، که به علت  ینتر صمغ دانه شاهییته پایسکوزیو

 یونیسته است امولسبا اندازه کوچکتر توان ید ذراتیتول
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همچنین ویژگیهاي سطحی و  .د کندیدارتر تولیپا

مهاجرت سریعتر به سطح و انطابق بیشتر در سطح 

  .بر پایداري بیشتر امولسیون موثر باشد تواندمی

LBGXanthanGuarMarvshirazishahriShahi

Sample
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هیدروکلوئید دانه هاي (%) پایداري امولسیون   -2کلش

  بومی ایران در مقایسه با صمغ هاي تجاري

  یژل ده -4- 3

ن ینشان داده شده است کمتر 4ن طور که در جدول هما

ب مربوط به یل ژل  به ترتیتشک ين غلظت برایشتریو ب

 احتماالً. بود%) 4/4(یو شاه%) 7/1(مرو دانه هاي صمغ 

ل یتشک  يرتریبلند زنج يدهایساکار یصمغ مرو از پل

توانند به هم  یکمتر  م يشده است که در غلظت ها

با .ل دهندیژل را تشک يسه بعديک شوند و شبکه ینزد

دانه نفوذ پروب، ژل  ياز برایمورد ن يرویتوجه به ن

ن و یت ترفب سیبه ترت يرازیش يو قدومه  یشاههاي 

، اگرچه اختالف بین قدرت ژل صمغ ن ژل بودندینرمتر

دانه قدومه شیرازي با صمغ دانه هاي قدومه شهري و 

ن فرض ین چنتوا یم. )P<0.05(دانه مرو معنی دار نبود 

ا تعداد یتر بوده و يل شده قویتشک يوند هایکرد که پ

 یژل يل شبکه یجهت تشک  يشتریب يمریپل يرشته ها

.رندیگ یکنار هم قرار م

کف زایی -5- 3

ظرفیت کف کنندگی و شاخص پایداري کف مربوط به 

 5صمغ هاي بومی و صمغ لوبیاي اقاقیا در جدول 

حظه می شود با همانطور که مال. آورده شده است

ظرفیت کف کنندگی بطور معنی  ،افزایش غلظت صمغ ها

، که احتماالً به دلیل افزایش )P<0.05(داري کاهش یافته 

ویسکوزیته و کاهش امکان نفوذ هوا به داخل محلول 

افزایش ویسکوزیته سبب افزایش . هاي صمغی است

. کشش سطحی و ناپایداري حباب هاي هوا نیز می گردد

دیگر شاخص پایداري کف نیز در محلول هاي از طرف 

براي همه صمغ هاي مورد % 05/0نسبت به % 1/0

مطالعه کاهش یافته است، اگرچه این کاهش در هیچ 

نتایج این تحقیق با یافته . موردي معنی دار نبوده است 

) 2008(سیارینی و همکاران . هاي دیگران مطابقت دارد

 Gleditsiaصمغ % 1/0ظرفیت کف کنندگی محلول 

triacanthos و شاخص پایدار کنندگی آن % 5را کمتر از

) 1993(چوي و همکاران . گزارش کردند% 80را بیش از 

شاخص پایداري کف را براي جزء محلول در آب صمغ 

% 3/0خردل، گزانتان، عربی و گوآر در محلول حاوي 

، %100، %56آلبومین سرم گاو به ترتیب % 1/0صمغ و 

  .گزارش کردند% 73و % 86

  

حداقل غلظت مورد نیاز براي تشکیل ژل  -4جدول 

براي نفوذ ) سفتی(هیدروکلوئیدها و نیروي مورد نیاز 

  mm4پروب تا عمق 

  )نیوتن(نیرو   (%)حداقل غلظت   نوع صمغ

4/4شاهی
a

1/44

3/2قدومه ي شهري
c

7/14

5/3قدومه ي شیرازي
bc

6/19

7/1مرو
b

4/29

اراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی دار با دن هاي یمیانگ

  )>05/0P( یکدیگر دارند 
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کف و شاخص پایداري) FC(ظرفیت کف کنندگی  -5جدول 

)FS ( درصد 1/0و  05/0هیدروکلوئیدها در دو غلظت  

  نوع صمغ

ت کف کنندگییظرف

(%)  

  يداریشاخص پا

  (%)کف 

  غلظت

05/0%  

  غلظت

1/0%  

  غلظت

05/0%  

  غلظت

1/0%  

یشاه
b

466  
cd

367
ab

33
bc

29

قدومه 

يشهر

a
535

c
389

bc
26

c
15

قدومه 

يرازیش

cd
372

e
256

a
48

ab
36

مرو
e

227
f

137
ab

36  
bc

30

 يایلوب

ایاقاق

a
518

d
340

bc
25

bc
30

داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معنی دار با ن هاي یمیانگ

  )>05/0P( یکدیگر دارند 

  

  يریجه گینت - 4

، قدومه یدانه شاه(ش یمورد آزما يه نمونه هایکل

ات یخصوص) و دانه مرو يرازی، قدومه شيشهر

شات صورت گرفته یدر اکثر آزما يارزشمند يعملکرد

تا  8ن یراندمان استخراج صمغ دانه ها ب. نشان دادند

ن راندمان را داشته یشتریب يرازیبوده که قدومه ش% 15

قرار  ی، مرو و شاهيب قدومه شهریترت و پس از  آن به

شونده با روانه نمونه ها یکل یکیرفتار رئولوژ. گرفتند

ن یشتریمحلول صمغ دانه مرو ب. بود) >43/0n(برش 

ب یرا نشان داد و پس از آن به ترت يته ظاهریسکوزیو

قرار  يرازیو قدومه ش ی، دانه شاهيقدومه شهر

ون یامولس يداریاو پ یون کنندگیت امولسیظرف. داشتند

اما در  ،ن بودیریش از سایب% 1صمغ دانه مرو در غلظت 

ن یشتریب، بیبه ترت یصمغ دانه مرو و شاه% 5/0غلظت 

ون را یامولس يداریو پا یون کنندگیت امولسیظرف

ب مربوط به ین ژل به ترتین و نرم تریسخت تر. داشتند

ن یشتریب يقدومه شهر. بود يو قدومه شهر یدانه شاه

ن شاخص یباالتر يرازیو قدومه ش یت کف کنندگیفظر

 یات به خوبین خصوصیا .کف را نشان دادند يداریپا

ران را به عنوان یا یبوم يل کاربرد صمغ دانه هایپتانس

  .دهد ینشان م يتجار ين صمغ هایگزیجا
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