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چكیده
در این مطالعه اثر تغییرات  pHو افزودن نمک های کلسیم و منیزیم (به میزان  1و  9میلی موالر) بر رفتار رئولوژیک محلول های
صمغ ژالن مورد بررسی قرار گرفت .نمک ها به محلول های صمغ ژالن پس از تنظیم  pHدر مقادیر  9 ،3و  7اضافه شد وآزمون
های رئولوژیکی با استفاده از رئومتر برنامه پذیر بروکفیلد مدل  LV DV IIIدر دمای  29درجه سلسیوس انجام گرفت .رفتار
رئولوژیکی محلول های صمغ با مدل های رئولوژیکی قانون توان ،کیسون و هرشل بالکلی مطابقت داده شد .داده های تجربی
بهترین مطابقت را با مدل هرشل بالکلی نشان دادند .نتایج نشان داد تغییرات pHبر میان کنش بین صمغ و کاتیون ها موثر می باشد.
افزودن نمک ها (به میزان  9میلی موالر) سبب افزایش قابل توجهی درگرانروی محلول های صمغ با pHهای باالتر ( 7و  )9شد و
افزودن نمک منیزیم سبب افزایش بیشتر در مقادیر گرانروی ظاهری گردید .در حالی که در  pHبرابر  ، 3نمک ها سبب کاهش
جزئی مقادیر گرانروی ظاهری شدند .نتایج نشان داد تغییرات  pHو غلظت نمک ها بر رفتار رئولوژیکی محلول های صمغ ژالن
موثر است و دستیابی به عملکرد مناسب این صمغ در یک ماده غذایی تحت اثر توأم  pHو نوع و میزان امالح موجود در ماتریکس
غذایی می باشد.
واژه های کلیدی :صمغ ژالن ،رئولوژی پایا ،نمک کلسیم ،نمک منیزیم

*مسوول مکاتباتmohojjat@iaushk.ac.ir :
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-1مقدمه

کربوکسیالت-کاتیون-آب-کاتیون -کربوکسیالت متصل

واژه هیدرو کلوئیدها به گستره وسیعی از پلی ساکاریدها و

می شوند ،درحالی که در حضور کاتیون های دوظرفیتی،

پروتئین هایی برمی گردد که امروزه به طور گسترده ای در

میان کنش های قویتری بین کربوکسیالت -کاتیون-

بخش های متنوع صنعتی برای قوام دهندگی وایجاد ژل در

کربوکسیالت ایجاد می شود(.)2صمغ ژالن بر خالف اکثر

محلولهای آبی ،پایدارسازی کف ها ،امولسیون ها و

هیدروکلوییدها در غلظت های بسیار کم عملکرد ویژه ای

دیسپرسیون ها ،جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ و

داشته و قادر به ایجاد طیف گسترده ای از رفتارهای

شکر وغیره به کار می روند( .)10مطالعه ویژگی های

رئولوژیکی بسته به انتخاب صحیح غلظت صمغ و غلظت

رئولوژیک صمغ ها و بررسی اثر عوامل مختلف بر رفتار

کاتیونها می باشد ،افزایش غلظت صمغ سبب افزایش تشکیل

آنها ،برای چگونگی کاربرد آنها در شرایط گوناگون و در

ساختار های به هم پیوسته از صمغ شده و افزایش غلظت

فراورده های غذایی مختلف اطالعات مفیدی را بدست می

کاتیون ها ی کلسیم سبب استحکام شبکه ژالن می شود

دهد( .)21صمغ ژالن یک پلی ساکارید خارج سلولی از

( .)19بررسی اثر مقادیر مختلف pHبر آرایش زنجیره های

میکروارگانیسم اسفینگوموناس الودئا  1است .ساختمان اولیه

ژالن در سیستم های آبی توسط  Horinakaو همکاران

صمغ ژالن از یک واحد تترا ساکارید تکرارشونده (بتا-D-

نشان داد  pHبر آرایش زنجیره های مارپیچی ژالن اثر می

گلوکز ،بتا -D-اسیدگلوکورونیک ،بتا -D-گلوکز و آلفا-

گذارد .همچنین اثر  pHبا تغییر در ماهیت آنیونی زنجیره

 -Lرامنوز) که با پیوند 1به  4به یکدیگر متصل شده اند،

های این صمغ مرتبط است(.)4کاهش  pHبا تبدیل

تشکیل شده است .صمغ ژالن حین سرد شدن با تغییر از

گروههای کربوکسیل گلوکورونات از شکل باردار منفی

ژل

)¯ (COOبه شکل بدون بار ) (COOHسبب کاهش بار

تشکیل می دهد و با اشتراکات بین زنجیره ای شامل

یونی روی رشته ها شده و کاهش نیروی دافعه

گروههای گلیسرات و گروههای استیل استخالف یافته در

الکتروستاتیک بین رشته ها سبب اجتماع مارپیچ های دوگانه

پیرامون هلیکس پایدار می گردد ( .)10صمغ ژالن با گروه

و تشکیل ژل می شود .کاهش بیش از حد  pHیا افزایش

های آسیل زیاد 3برای تشکیل ژل به حضور کاتیون ها نیاز

بیش از حد نمک سبب تضعیف شبکه ژلی و رسوب صمغ

ندارد ولی صمغ ژالن با گروه های آسیل کم ،4در غلظت

می شود ( .)12مطالعه شبکه های ژلی ژالن نیز نشان داد

های پایین ،وقتی که محلول های داغ آن در حضور کاتیون

تشکیل شبکه ژلی در غلظت های کم ژالن به میزان یونها

ها سرد شوند تشکیل ژل می دهد( .)10مکانیسم ژل شدن

وابسته است و تراکم شبکه به غلظت ژالن بستگی دارد(.)12

صمغ ژالن کم آسیل ،یک فرایند دو مرحله ای است که

همچنین  Moritakaو همکاران نیز ،وجود واکنش متقابل

شامل تشکیل مارپیچ های دوگانه از زنجیره های مارپیچی

بین یونهای کلسیم و گروه های کربوکسیل در مولکول های

نامنظم 9و سپس ایجاد اجتماع بین مارپیچ های دوگانه توسط

ژالن را تایید نمودند ( .)11مطالعه ویژگی های رئولوژیک

کاتیون ها می باشد .در حضور کاتیون های تک ظرفیتی،

نمونه های صمغ ژالن با میزان آسیل متفاوت ،در حضور

مارپیچ های دوگانه توسط میان کنش های قوی بین

نمک پتاسیم توسط Nodaو همکاران نشان داد در حضور

حالت مارپیچی نامنظم به رشته های مارپیچ

دوگانه2

پتاسیم ،ساختمان شبکه بیشتر توسط اتصاالت انتهایی زنجیره
1 - Sphingomanas elodea
2- Double helix
3- High Acyle
4- Low Acyle
5- Random coil

های ژالن ایجاد شده و اتصاالت جانبی بین زنجیره ها کم
تر است( .)14بررسی اثر کاتیون های یک ظرفیتی و آنیونها
بر آرایش زنجیره های ژالن در محلول های آبی نشان داد

تأثیر تغییرات pHو نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن 01
کاتیون های دارای شعاع یونی باال ،زنجیره های ژالن را

نشان می دهد در غلظت یکسان از نمک ها ،اثر کاتیون های

برای تشکیل ساختارهای پلیمری متصل می کنند و این اثر

دوظرفیتی بر خواص رئولوژیکی صمغ ژالن بسیار بیشتر از

بیشتر از نوع کاتیون ،تحت تاثیر غلظت آن است ( .)0بررسی

کاتیون های تک ظرفیتی است(17و .)1 ،2 ،3 ،0،19به همین

اثر کاتیون های پتاسیم ،سدیم ،کلسیم و آلومینیوم بر

دلیل در این تحقیق اثر نمک های دوظرفیتی کلسیم و منیزیم

گرانروی ظاهری محلول صمغ ژالن نشان داد گرانروی

که بطور طبیعی در بسیاری از مواد غذایی وجود دارند ،بر

ظاهری صمغ ژالن با ظرفیت کاتیون ها رابطه مستقیم دارد و

ویژگی های رئولوژیکی صمغ ژالن بررسی شد .در مطالعات

تشابه شعاع هیدرودینامیکی کاتیون با فضای خالی موجود

پیشین ،اثر افزودن نمک برمحلول صمغ ها بدون در نظر

بین رشته های صمغ و ترتیب قرارگیری کاتیون ها در امتداد

گرفتن  pHمحلول ،مورد بررسی قرار گرفته است( 29و ،10

رشته های صمغ ژالن ،بر اجتماع رشته های صمغ و افزایش

 ،)3 ،0 ،2 ،13 ،19درحالیکه تغییر  pHنقش بسیار مهمی در

گرانروی ظاهری موثر است( .)29همچنین با بررسی اثر

پیوند پلیمرهای یونی با نمک دارد .همچنین در خصوص

یونهای کلسیم با غلظت  9/9و  9/29میلی موالر ،برویژگی

بررسی اثر شعاع یونی کاتیون های دوظرفیتی کلسیم و

های رئولوژیک محلول های ژالن مشخص شدگرانروی

منیزیم بر ایجاد اتصاالت بین رشته ها در  pHهای مختلف،

ظاهری محلول صمغ ،به نسبت یونهای کلسیم وگروههای

و تاثیر آن بر تغییر رفتار رئولوژیکی صمغ ژالن ،تاکنون

کربوکسیل موجود در ساختمان ژالن بستگی دارد و این

مطالعه ای صورت نگرفته است .بنابراین با توجه به اینکه در

افزایش هنگامی که نسبت یونهای کلسیم به گروه های

مطالعات پیشین اثر همزمان عامل  pHو افزودن نمک های

کربوکسیل ژالن  9/9به 1باشد ،به بیشترین میزان میرسد.

کلسیم و منیزیم بر گرانروی ظاهری و رفتار رئولوژیک

افزودن کلسیم اضافی ،سبب کاهش گرانروی ظاهری و

صمغ ژالن بررسی نشده است ،هدف از انجام این تحقیق،

تضعیف یا شکستن ساختار ژل اولیه می گردد( .)13درمطالعه

بررسی تاثیر نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک

ای که بر روی صمغ های زانتان و ژالن صورت گرفت،

صمغ ژالن درpHهای مختلف می باشد.

محلول  9/1درصد ژالن بدون افزودن نمک گرانروی پایینی
داشت و رفتار نیوتنی نشان داد ،ولی افزودن کلرید کلسیم
سبب افزایش قابل توجه در گرانروی ظاهری و تغییر رفتار به
غیر نیوتنی گردید .رفتار رئولوژیک محلول های ژالن در
این مطالعه با مدل هرشل بالکلی مطابق بوده است( .)2بررسی
ویژگی های رئولوژیک نمونه های صمغ ژالن توسط
 Jampenو همکاران نیز نشان داد در دمای  49˚Cمنحنی
های جریان محلول  1/9درصد ژالن خطی بوده و رفتار
نیوتنی مشاهده شد ،در حالی که رفتار جریانی محلول های 2
درصد ژالن با مدل قانون توان مطابقت داشت( .)9بررسی

 -2مواد و روش ها
صمغ ژالن 1از شرکت فلوکا2تهیه گردید .محلول صمغ ژالن
(با غلظت  9/92درصد وزنی /حجمی) توسط افزودن پودر
خشک صمغ ،به آب دو بار تقطیر دیونیزه و هم زدن مداوم
توسط دستگاه همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت در
دمای اتاق ،تهیه شد .محلول تهیه شده ،به منظور حل شدن
کامل صمغ و بهبود جذب آب ،بمدت یک ساعت در بن
ماری با دمای 29˚Cو سپس به منظور تکمیل هیدراتاسیون
بمدت  10ساعت در یخچال (دمای  )4˚Cقرار داده شد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد هر یک از صمغ ها بسته به
ساختار شیمیایی ،زنجیره های جانبی و شکل مولکولی،
رفتارهای متفاوتی در شرایط مختلف محیطی از نظر  pHو
وجود امالح نشان می دهند .همچنین نتایج مطالعات پیشین

)1-Gellan gum (Fluka No 17332
2-Fluka Chemika.

تأثیر تغییرات pHو نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن 01
جهت مطالعه اثر  ،pHاز  pHمتر 1و محلول های اسید
کلریدریک و هیدروکسید سدیم یک نرمال برای تنظیم

1 - Metrohm 741, Switzerland
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مقادیر  pHمحلول های صمغ استفاده شد و رفتار جریانی
محلول ها در  pHهای مختلف (7و  9و  )3مورد بررسی

 -3نتایج و بحث

قرار گرفت .نمک های CaCl2و  MgCl2به محلول های

 -1-3تعیین مدل رئولوژیكی مناسب برای توصیف

تهیه شده افزوده شد تا غلظت نهایی آنها در محلول به  1و 9

رفتار رئولوژیكی تیمارهای صمغ ژالن

میلی موالر برسد .برای تعیین رفتار جریانی محلول ها ،از
رئومتر بروکفیلد مدل  ، LV DV IIIاسپیندل  1ULAو
نرم افزار  rheocalcاستفاده شد .کلیه آزمون های
رئولوژیکی در دمای  29˚Cانجام گرفت و به این منظوراز
بن ماری بروکفیلد مجهز به سیرکوالتور 2استفاده شد .جهت
توصیف رفتار رئولوژیک محلول صمغ ها از مدل های
رئولوژیکی قانون توان( 3معادله ،)1کیسون( 4معادله )2و
هرشل بالکلی(9معادله  )3استفاده شد و میزان مطابقت رفتار
جریانی هریک از تیمارها با این مدل توسط محاسبه ضریب
همبستگی تعیین گردید.
(معادله )1
(معادله)2
(معادله) 3

که در این معادالت:
 σبیانگر تنش برشی ) γ˚ ،(dyne/cm2نرخ برش )K ،(s-1

ضریب قوام سیال ) K1 ،(dyne sn/cm2گرانروی پالستیک
 n ،(dyne s /cm2)0.5اندیس جریان(بدون واحد) و
تنش حد) (dyne/cm2می باشد .کلیه آزمون ها حداقل با
سه تکرار انجام گرفت و میانگین اندازه گیری ها به همراه
انحراف معیار ارائه گردید.

1 - Ultra Low Adaptor
2 - Brookfield TC 502
3- Power law
4- Casson
5- Herschel-bulkly

جهت تعیین مدل رئولوژیکی مناسب برای توصیف رفتار
صمغ ژالن در هریک از تیمارهای مورد بررسی ،مقادیر
بدست آمده برای تنش برشی در مقابل نرخ برش با مدل
های رئولوژیکی هرشل بالکلی ،قانون توان و کیسون
مطابقت داده شد و میزان مطابقت رفتار جریان هریک از
تیمارها با هریک از این مدل ها توسط محاسبه ضریب
همبستگی تعیین گردید .مقادیر بدست آمده برای متغیرهای
رئولوژیک در مدل های مورد مطالعه ،جهت توصیف رفتار
رئولوژیکی تیمارهای صمغ ژالن در جدول  1نشان داده شده
است.

تأثیر تغییرات pHو نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن 03
جدول –1متغیرهای رئولوژیک مدل های کیسون ،قانون توان و هرشل بالکلی برای توصیف رفتار رئولوژیکی تیمارهای صمغ ژالن
نوع
صمغ

pH

نوع

غلظت نمک

نمک

(میلی موالر)

مدل رئولوژیکی
کیسون
-

-

1
کلسیم
5

7

منیزیم
5

0

1
کلسیم
محلول
صمغ

5

5

ژالن
1
منیزیم
5

-

0

1
کلسیم
3

)(σ0
0/11±0/05

قانون توان
هرشل بالکلی

0/71±0/07

کیسون

0/10±0/02

قانون توان
هرشل بالکلی

0/99±0/09

کیسون

0/18±0/03

قانون توان

1

-

تنش حد

5

1
منیزیم
5

هرشل بالکلی

0/91±0/07

کیسون

0/05±0/02

قانون توان
هرشل بالکلی

0/70±0/05

کیسون

0/35±0/03

قانون توان
هرشل بالکلی

0/52±0/05

کیسون

0/18±0/02

قانون توان
هرشل بالکلی

0/97±0/02

کیسون

0/08±0/003

گرانروی
پالستیک)(K1

هرشل بالکلی

0/73±0/03

کیسون

0/18±0/02

قانون توان
هرشل بالکلی

0/18±0/1

کیسون

0/22±0/02

هرشل بالکلی

0/13±0/03

کیسون

0/29±0/01

قانون توان
هرشل بالکلی

0/91±0/05

کیسون

0/91±0/07

قانون توان
هرشل بالکلی

0/28±0/07

کیسون

0/58±0/1

قانون توان
هرشل بالکلی

0/25±0/01

کیسون

0/51±0/07

قانون توان
هرشل بالکلی

0/22±0/05

کیسون

0/58±0/05

قانون توان
هرشل بالکلی

0/29±0/03

کیسون

0/13±0/01

قانون توان
0/53±0/05

)(R2

3/02±0/1

0/252

0/88±0/02

1/17±0/03

0/01±0/005

1/21±0/09

0/227

2/72±0/07

0/212

0/27±0/03

1/11±0/02

0/215

0/02±0/003

1/85±0/03

0/228

1/27±0/05

0/232

21/90±0/9

0/50±0/03

0/771

0/11±0/007

1/27±0/07

0/282

2/59±0/08

0/217

1/10±0/05

1/07±0/03

0/202

0/02±0/002

1/83±0/01

0/228

1/88±0/02

0/279

37/70±0/3

0/51±0/02

0/821

9/25±0/2

0/89±0/02

0/223

3/11±0/02

0/211

0/72±0/02

1/20±0/02

0/208

0/01±0/008

1/28±0/01

0/222

2/92±0/03
0/02±0/001

0/218
1/11±0/02

0/208

1/82±0/03

0/227

1/73±0/01

0/271

17/00±0/2

0/93±0/01

0/205

2/85±0/2

0/27±0/05

0/229

3/05±0/05
0/50±0/05

قانون توان

اندیس جریان)(n

همبستگی

0/229

1/13±0/05

قانون توان

هرشل بالکلی

ضریب قوام)(K

ضریب

0/02±0/01

0/239
1/25±0/02

0/203

1/89±0/03

0/222

1/97±0/05

0/277

23/10±0/1

0/58±0/02

0/827

2/29±0/03

0/27±0/02

0/227

3/88±0/03

0/257

0/19±0/01

1/17±0/02

0/232

0/03±0/008

1/72±0/09

0/228

3/70±0/02

0/258

0/19±0/05

1/17±0/02

0/211

0/03±0/001

1/77±0/02

0/228

3/90±0/07

0/290

0/19±0/03

1/19±0/02

0/211

0/01±0/007

1/72±0/03

0/228

3/92±0/02

0/258

0/19±0/02

1/17±0/03

0/210

0/03±0/003

1/78±0/02

0/222

3/15±0/1

0/218

0/28±0/03

1/39±0/02

0/215

0/01±0/002

1/28±0/01

0/227

نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار)( mean ± S.Dدر محدوده نرخ برش ( 270s-1تا  )30و در دمای  25 ˚Cگزارش شده است.
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در جدول 1مقایسه مدل های رئولوژیک مناسب برای

یافته است و این تغییرات نشان می دهد نیروی تنش برشی

توصیف رفتار محلول صمغ ژالن در محلول های مورد

اولیه مورد نیاز برای ایجاد جریان در محلول صمغ ژالن با

مطالعه نشان می دهد هر سه مدل رئولوژیکی هرشل بالکلی،

کاهش  pHکاهش یافته است ،همچنین بررسی تغییرات

قانون توان و کیسون ،به خوبی قادر به توصیف رفتار جریان

گرانروی محلول های صمغ ژالن با  pHهای مختلف در

محلول های این صمغ در شرایط مورد مطالعه می باشند و

مقابل نرخ برش (شکل  )1نیز نشان می دهد کاهش  pHاز 7

ضریب همبستگی) (R2برای هر سه مدل رئولوژیکی ،در

تا  9سبب کاهش جزئی در مقادیر گرانروی ظاهری گردیده

کلیه تیمارهای مورد آزمون باالتر از  9/774می باشد .نتایج

است .علت کاهش مقادیر تنش حد و گرانروی ظاهری با

نشان داد در بین مدل های مورد مطالعه در همه تیمارها،

کاهش  pHرا می توان به غلظت کم ژالن در محلول نسبت

معادله هرشل بالکلی بیشترین ضریب همبستگی را داشته

داد .غلظت کم ژالن در محلول ،سبب کاهش تشکیل

است و بنابراین مناسب ترین معادله برای توصیف خواص

پیوندهای هیدروفوب شده و همان گونه که در مطالعات

رئولوژیکی تیمارهای مورد مطالعه می باشد ،که در برخی

پیشین نیز ذکر گردیده است ،تراکم شبکه ژلی ژالن ،بستگی

مطالعات پیشین نیز به این موضوع اشاره شده است(.)2کلیه

به غلظت ژالن دارد و کاهش غلظت ژالن سبب تضعیف

تیمار ها در محدوده نرخ های برش مورد مطالعه ،برازش

شبکه ژلی می شود ،همچنین تشکیل شبکه ژلی در غلظت

خوبی با این مدل رئولوژیکی نشان دادند و در نرخ های

های کم ژالن به میزان یونها وابسته است( .)2همچنین در

برش مورد مطالعه در همه تیمارها ضریب همبستگی با این

شکل  1با کاهش بیشتر  pHتا  ،3همان طور که در مطالعات

مدل ،بیشتر از  9/000به دست آمد ) .(R2>0/996همچنین

قبلی نیز به آن اشاره شده است ،بدلیل کاهش حل پذیری

نتایج نشان داد از میان دو مدل رئولوژیکی کیسون و قانون

ژالن ،مقادیر گرانروی ظاهری کاهش یافته است(.)12

توان ،داده های بدست آمده از آزمون ها برازش بهتری با

مقایسه مقادیر اندیس جریان ( )nمدل هرشل بالکلی در

مدل رئولوژیکی کیسون نشان دادند .بنابراین مدل های

جدول  1نیز نشان می دهد رفتار محلول صمغ ژالن بدون

رئولوژیکی هرشل بالکلی ،کیسون و قانون توان ،به ترتیب

افزودن نمک در همه pHهای مورد مطالعه غلیظ

شونده1

مناسب ترین معادالت برای توصیف رفتار رئولوژیکی

بوده) ،(n>1مقادیر اندیس جریان با کاهش  pHاز  7تا ،3

تیمارهای مورد مطالعه می باشند .با توجه به اینکه مدل

کاهش یافته است که این رفتار غلیظ شونده در شکل  1نیز

هرشل بالکلی در این تیمارها نیز بیشترین مطابقت را با داده

در همه  pHهای مورد مطالعه مشاهده گردید.

های آزمون نشان داده است ،تأثیر تغییرات  pHو غلظت
نمک کلسیم و منیزیم بر متغیر های رئولوژیک در این مدل
مورد بررسی قرار گرفت.
 -2-3اثر تغییرات  pHبر رفتار رئولوژیكی محلول
صمغ ژالن

همان گونه که در جدول  1مشاهده می شود ،در محلول
صمغ ژالن بدون افزودن نمک ها ،در مدل هرشل بالکلی اثر
کاهش  pHبر مقادیر ضریب قوام بسیار ناچیز بوده ولی با
کاهش  pHاز  7به  ،3مقادیر ضریب قوام تنش حد کاهش

1 - Shear- thickening

تأثیر تغییرات pHو نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن 09

گرانروی ظاهری )(cP

نرخ برش )(s -1
شکل  -1گرانروی ظاهری محلول های صمغ ژالن در مقابل نرخ برش ،در  pHبرابر ( 7
در  pHبرابر ( 3

) ،در  pHبرابر ( 5

) ،و

)،

 -3-3اثر نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار

تغییرات گرانروی ظاهری محلول صمغ ژالن در مقابل نرخ

رئولوژیكی محلول صمغ ژالن با  pHهای مختلف

برش در  pHهای  9 ،7و  3در حضور نمک های کلسیم و
منیزیم ( 1و  9میلی موالر) در شکل  2نشان داده شده است.

گرانروی ظاهری )(cP

نرخ برش )(s -1

(الف)
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گرانروی ظاهری )(cP

نرخ برش )(s -1
ب)

گرانروی ظاهری )(cP

نرخ برش )(s -1
ج)
شکل -2گرانروی ظاهری محلول های صمغ ژالن در مقابل نرخ برش بدون نمک (
 ،نمک کلسیم (()5 mM

) و نمک منیزیم (( )1 mM

) ،در حضور نمک کلسیم (( )1 mM

) و نمک منیزیم (()5 mM

)

)،

الف) در  pHبرابر  ،7ب) در  pHبرابر  5و ج) در  pHبرابر 3

مقایسه مقادیر متغیرهای رئولوژیک بدست آمده در مدل

محلول های صمغ ژالن افزودن نمک های کلسیم و منیزیم

هرشل بالکلی در جدول  1و بررسی شکل  2نشان داد در

به میزان  1میلی موالر تأثیر چندانی در افزایش گرانروی و

تأثیر تغییرات pHو نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن 07
ضریب قوام محلول ها نداشته که بدلیل کافی نبودن کاتیون

این یون با فضاهای خالی بین رشته های ژالن باشد .در pH

ها برای ایجاد اتصاالت بین رشته ها می باشد( ،)17در حالی

برابر  7که گروه های آنیونی بیشتری در ساختار صمغ به

که با افزودن نمک ها به میزان  9میلی موالر در  pHهای

حالت یونیزه موجود می باشند ،و امکان ایجاد شبکه ژلی

برابر با  7و  9گرانروی و ضریب قوام محلول صمغ به دلیل

بیشتر است ،اثر افزودن منیزیم بر افزایش مقادیر ضریب قوام

ایجاد پیوند های ژالن -کاتیون -ژالن افزایش می یابد و این

و گرانروی ظاهری بیشتر بوده و با کاهش  ،pHدر  pHبرابر

موضوع نیز با نتایج مطالعات پیشین مطابقت دارد(12و.)2،11

 3نیز به دلیل عدم یونیزاسیون گروه های آنیونی ،با افزودن

در  pHهای  7و  ،9افزودن نمک ها به میزان  9میلی موالر،

نمک ها تغییر چندانی در ضریب قوام مشاهده نمی گردد.

به دلیل ایجاد پیوند میان رشته ها و شکستن این پیوندها در

در این  ،pHافزودن نمک ها به میزان  1یا  9میلی موالر

اثر اعمال برش ،سبب ایجاد رفتار روان شونده با برش،

سبب ایجاد تغییر جزئی در مقادیر گرانروی ظاهری شده و با

خصوصا در نرخ های برش پایین شده( شکل )2و اندیس

افزایش نرخ برش ،گرانروی ظاهری به میزان اندکی کاهش

جریان در مدل هرشل بالکلی را نیز کاهش داده

می یابد .بررسی مطالعات پیشین نیز نشان داده است قدرت

است(جدول ،)1این رفتار در مطالعات قبلی نیز مشاهده شده

ژل با افزایش غلظت یونی تا یک حد ماکزیمم افزایش می

است( .)2در محلول های صمغ ژالن با افزایش غلظت نمک

یابد و افزودن مقادیر بیشتر یونها ،سبب کاهش قدرت ژل

تا  9میلی موالر ،یون منیزیم نسبت به کلسیم افزایش بیشتری

میشود(10و .)13در  pHبرابر  ،3با توجه به کاهش

را در مقادیر ضریب قوام و گرانروی ظاهری سبب شده

یونیزاسیون گروه های کربوکسیل ،کاتیون ها قادر به ایجاد

است .همان گونه که در مطالعات پیشین نیز اشاره شده است

پیوند بین رشته ها نبوده و همانگونه که در مطالعات پیشین

با افزایش غلظت یون ها ،وقتی نسبت کاتیون ها به گروه

ذکر گردیده است ،افزودن نمک به میزان بیشتر از گروه

های کربوکسیالت موجود در محلول صمغ ژالن از 9/9

های کربوکسیل یونیزه و یا کاهش  ،pHسبب ریزش ساختار

بیشتر شود ،کاتیون ها برای اتصال با گروه های آنیونی به

صمغ و سرانجام رسوب پلیمر می گردد (.)13

رقابت می پردازند و نیروهای دافعه بین آن ها سبب ممانعت
از تشکیل پیوندهای کاتیون با صمغ می شود و با توجه به

 -4نتیجه گیری

اینکه شعاع یونی کاتیون های کلسیم 1/9 ،برابر شعاع یونی

دراین تحقیق تأثیر تغییرات توأم  pHو نمک های کلسیم و

کاتیون های منیزیم می باشد ،نیروی دافعه ایجاد شده بین

منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژالن مورد بررسی قرار

یونهای کلسیم قویتر بوده و سبب کاهش پیوندهای کاتیون با

گرفت.مدل های رئولوژیکی قانون توان ،کیسون و هرشل

ژالن و کاهش مقادیر گرانروی و ضریب قوام نسبت به

بالکلی بر داده های تجربی بدست آمده برازش داده شد و

منیزیم می گردد( .)10همچنین تشابه شعاع هیدرودینامیکی

معادله هرشل بالکلی به عنوان مناسب ترین معادله برای

کاتیون با فضای خالی موجود بین رشته های صمغ و ترتیب

توصیف خواص رئولوژیکی تیمارهای مورد مطالعه تعیین

قرارگیری کاتیون ها در امتداد رشته های صمغ ژالن ،بر

گردید .نتایج نشان داد تغییرات  ،pHبر میان کنش ها و

اجتماع رشته های صمغ و افزایش گرانروی ظاهری موثر

جذب کاتیون ها بر رشته های صمغ موثر می باشد .افزودن

است( ،)29بنابراین با توجه به نتایج مطالعات پیشین ،افزایش
مقادیر گرانروی ظاهری در اثر افزودن نمک منیزیم در
علظت  9میلی موالر ،می تواند به دلیل دافعه کمتر بین
کانیون های منیزیم و همچنین تشابه شعاع هیدرودینامیکی
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 سبب تغییر در رفتار جریان،9  و7  های برابرpH نمک ها در
،محلول های صمغ ژالن شد و با افزایش غلظت نمک ها
یون منیزیم سبب افزایش بیشتر در مقادیر ضریب قوام و
 نیز سبب کاهش3  تاpH  کاهش.گرانروی ظاهری گردید
 با.تغییرات گرانروی ظاهری در اثر افزودن نمک ها شد
 فراورده های مختلف غذایی و وجودpH توجه به گستره
 نتایج این،مقادیر باالی کلسیم و منیزیم در مواد غذایی
مطالعه می تواند اطالعات مفیدی در خصوص رفتار صمغ
ژالن در سیستم های غذایی ارائه نموده و برای پیش بینی
تغییرات بافتی ایجاد شده در محصوالت غذایی در شرایط
 بنابرین دستیابی به عملکرد.مختلف مورد استفاده قرار گیرد
مناسب این صمغ در یک ماده غذایی تحت تأثیر اثر توأم
 و نوع و میزان امالح موجود در ماتریکس غذایی بوده وpH
مطالعه در خصوص تأثیر نمک ها و اسیدهای دیگر در این
.خصوص پیشنهاد می گردد
 سپاسگزاری-5
از مدیریت محترم اداره کل استاندارد استان چهارمحال و
بختیاری و آزمایشگاه تحقیقات مواد غذایی دانشگاه آزاد
 مساعدت و در اختیار،اسالمی واحد شهرکرد برای همراهی
گذاشتن برخی امکانات آزمایشگاهی جهت انجام این
.پژوهش سپاسگزاری می شود
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