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چکیده
صمغها پلیساکاریدهایی هستند که از توانایی تولید محصوالتی با ویسکوزیته باال در غلظتهای پایین برخوردارند .دراین
پژوهش صمغ گیاه بامیه بادو حالل آب وهیدروکسید سدیم استخراج شد .راندمان استخراج ،ویسکوزیته ،الگوی  FTIRو
ویژگیهای شیمیایی جهت انتخاب صمغ بهینه ارزیابی گردید .صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه
با صمغ بامیه استخراج شده با آب بنا به پیوندهای بین مولکولی برقرار شده ،دارای ویسکوزیته بیشتر بود و تنش بیشتری
برای رفتار جریانی خود نشان داد .این صمغ دارای رفتاری سودوپالستیک یا روان شونده با برش با سرعت برشی44s-1
و مقدار ویسکوزیته ظاهری 11/1 mPa.sبود که با افزایش سرعت برشی ،ویسکوزیته محلول کاهش یافت .نتایج FTIR

نشاندهنده غالب بودن پیوندهای اکسیژن -هیدروژن این صمغ بود که نشاندهنده مقدار زیاد واحدهای تشکیل دهنده اسید
گاالکترونیک در ساختار این ترکیب بود pH .باالی اعمال شده از طریق روش استخراجی با هیدروکسید سدیم باعث افزایش
مقدار اسید گاالکترونیک موجود در صمغ بامیه و بنابراین افزایش پیوندهای اکسیژن -هیدروژن و افزایش ویسکوزیته
صمغ استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با آب شد .صمغ استخراج شده با هیدروکسید سدیم دارای  pHقلیایی
( ،)9/75رطوبت کمتر از  %10و ماده خشک باال ( )90%بود .ظرفیت جذب آب آن  9/7گرم آب بر گرم کل ماده ،درصد
خاکستر کل ،پروتئین و کربوهیدرات برای این صمغ به ترتیب  22/80 ،17/39و  50/464درصد بدست آمد .راندمان
استخراج صمغ حاصل از غالف بامیه در روش استخراج با آب برابر با  %2/39و در روش استخراج با هیدروکسید سدیم
برابر با  %5/62بود.
واژگان کلیدی :بامیه ،صمغ ،استخراج ،رئولوژی
مقدمه

آنها اطالق میشود که قادرنددرآب سرد یاداغ پخش شده

اصطالح صمغ1ازجنبه تکنیکی درصنعت ،به بسیاری از

ومخلوطها یا محلولهایی با گرانروی باال تولید نمایند

قندهای (پلیساکاریدهای) گیاهی یا میکروبی ومشتقات

(رحیمیو عباسی  .)1393صمغها هیدروکلوئیدهایی

Gum

1
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هستند که با جذب آب سبب افزایش ویسکوزیته ودرنتیجه

ایران ،مصر ،هند ،ژاپن ،ایاالت متحده جنوبی ،ترکیه و

پایداری برخی ازسیستمهای غذایی میشوند ،از این

فیلیپین نیز رشد میکند (پاناگیوتیس .)2008

نظرکاربرد گستردهای در بسیاری ازفراوردههای غذایی

غالف بامیه حاوی هیدروکلوئید غلیظ و لزج و همچنین

دارند .عالوه براین به کارگیری آنهادرمواردی اجازه

سرشار از ترکیبات فنلی است که عمدتا از هیدروکسی

میدهد که بتوا ن فرموالسیون یا اجزای تشکیل دهنده یک

سینامیک و مشتقات کوئرسیتین ( 0/2و  0/3میلی گرم)

فراورده غذایی مشخص ر ابه میزان بسیار زیادی تغییرداد

تشکیل شده است .ترکیبات پلی فنل دانه به طور عمده

(فاطمی  .)1389هیدروکلوئیدها خواص عملکردی متنوعی

کاتچین و مشتقات فالوونول ( 2/5و  3/4میلی گرم) است

نظیر قوام دهندگی ،ایجاد ژل ،پایدارکردن کفها،

(پاناگیوتیس 2008؛ گورگیادیس و همکاران  2011و

امولسیونها و دیسپرسیونها (ماهرانی و همکاران 1383؛

کونتوگیورگوس و همکاران  .)2012بامیه سرشار از پلی

شاه حسینی  ،)1392ممانعت از تشکیل کریستالهای یخ و

ساکاریدهایی نظیر پکتین (عمده ترین) ،گزیلوگلوکان،

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

گزیالن و سلولز (سنگخامپام و همکاران  )2009و

همکاران  1390و حدیدی و همکاران  .)1391تغییر وکنترل

پلیساکاریدهای اسیدی حاوی گاالکتوز ،رامنوزو اسید

بافت ،افزایش پایداری (عباس تبار 1393؛ آلماری و

گاالکتورونیک (سنگخامپام و همکاران 2009و 2010؛

همکاران  ،)2012بهبود احساس دهانی ،اتصال آب و

گورگیادیس و همکاران 2011؛ آلماری و همکاران 2012؛

جایگزین چربی دارند (شعبانی فر  .)1392خواص

آلبا و همکاران  ،)2014همچنین گلوکز و گلوکورونیک

رئولوژیکی ایجاد شده توسط صمغ برخواص ارگانولپتیک

اسید و

مقدار قابل توجهی اسیدهای ارونیک

محصول و همچنین بر پذیرش آن توسط مصرف کننده

(کونتوگیورگوس و

تأثیرمیگذارد .اساسا ویژگیهای رئولوژیکی صمغها ،به

فیتواسترولها ،تاننها و فالونوئیدها است (رفیعیان

ویژه زمانی که در ترکیب مواد غذایی استفاده میشود و

کوپایی و همکاران  .)1392دانههای بامیه همانند دانههای

سبب ایجاد بافت و یا بهبود بافت در فرآوردههای غذایی

سویا منبع پروتئینی باال هستند که به دلیل سطح باالی

میگردند از اهمیت باالیی برخوردار است و از این

لیزین موجود میتوانند به عنوان یک مکمل در رژیم غذایی

ویژگیها در صنعت در انتخاب اندازه و نوع پمپها ،شیوه

بر پایه غالت ،که در آن لیزین اسیدآمینه محدود کننده

استخراج ،استفاده از صافیها وغیره نیز کمک گرفته

است ،استفاده شوند (پاناگیوتیس 2008؛ دانخوار و سینگ

میشود (حدیدی و همکاران .)1391

 2009و آدالکون و همکاران .)2009

بامیه نام عمومی گیاهی متعلق به خانوادهی

مالواس ه1

همکاران ،)2012 ،و

حاوی

پلی ساکاریدهای بامیه به طور بالقوه منبع جدیدی از پلی

است و با نام علمیآبلموسکوس اسکوالنتوس ال

ساکاریدهای طبیعی هستند ،که میتوانند به عنوان

مون چ 2ردهبندی میشود .بامیه به عنوان انگشت

ترکیبات عملکردی در صنایع غذایی استفاده شوند (آلبا و

بانو( ،)lady’s fingerبهیندی ( )bhindiو گومبو ( )gumboنیز

همکاران  2014و  .)2013بطور کلی از عصاره و صمغ

شناخته میشود .منشا بامیه افریقا است که قدمت آن به

بامیه که یکی از مشتقات محلول در آب حاصل از گیاه

بیش از  4000سال میرسد .اما در حال حاضر در مناطق

بامیه است (رومانچیک-سرپوویز و همکاران ،)2006

گرمسیری و نیمه گرمسیری مختلف جهان مانند یونان،

بعنوان امولسیفایر طبیعی در مواد غذایییا قوام دهنده و
پایدار

1Mallofamily

)(Malvaceae
Abelmoschus esculentus (L.) Moench

2

کننده

امولسیون

میتوان

استفاده

کرد
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(کونتوگیورگوس و همکاران  .)2012عصاره بامیه

همکاران  .)2012از آنجا که صمغ بامیه حاوی مقادیر

پایدارکننده امولسیون در محیط اسیدی است و در

فراوان پکتین است ،لذا میتواند بعنوان یکی از

نوشیدنی میوه اییا محصوالت لبنی اسیدی شده استفاده

هیدروکلوئیدهای مورد استفاده در صنعت پخت مربا و

میشود (گوری و همکاران  .)2014ظرفیت امولسیونی

فرآوردههای مشابه مورد استفاده قرار گیرد .در همین

باالی عصاره بامیه به پروتئینها (آلبا و همکاران )2013

راستا ،صمغ بامیه ،که در مناطق گرمسیری ایران به مقدار

و بافت غلیظ و لزج آن به محتوای پلی ساکاریدی نسبت

فراوان قابل کشت میباشد ،با دو روش استخراج گردید و

2011؛

خصوصیات فیزیکی-شیمیایی آن مورد بررسی قرار

داده

میشود

(گورگیادیس

و

همکاران

کونتوگیورگوس و همکاران  .)2012عصاره بامیه
استخراج شده با محلول بافرداغ رفتار االستیک و عصاره
بامیه استخراج شده با مواد شالته کننده رفتار ویسکوز
دارد (گورگیادیس و همکاران  )2011و محلولهای پلی
ساکاریدی بامیه رفتار شبه پالستیک و ویسکواالستیک
دارند (سنگخامپام و همکاران .)2010
غالف بامیه برای اهداف بسیاری استفاده میشود .اخیرا
ادعا شده است که آب استخراج شده (عصاره گیری شده)
از پلیساکاریدهای بامیه (پلی ساکاریدهای استخراج شده
آبی از بامیه) به عنوان جایگزین سفیده تخم مرغ و
جایگزین چربی در کوکی قالبی شکالت و در دسر لبنی
منجمد شکالتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد
(سنگخامپام و همکاران  .)2010همچنین از عصاره
بدست آمده از بامیه در فرموالسیون دارویی ازجمله
قرص ماتریس (به عنوان ماتریس و یا پوشش دهنده در
داروسازی) ،ژل موضعی و امولسیون استفاده میشود
(اوکویی و همکاران 2011؛ جنگا و زولیخا  2013و گوری
و همکاران  .)2014بامیه میتواند ویسکوزیته باالیی در
غلظتهای بسیار کم ایجاد کنند (آلماری و همکاران )2012

گرفت.
مواد و روشها
روشهای استخراج صمغ بامیه
استخراج صمغ بامیه با هیدروکسیدسدیم
گیاه بامیه از بازار محلی تبریز خریداری شد 200 .گرم
بامیه پس از دم گیری و حذف دانه در خرد کن (،MVM
آلمان) به صورت مخلوط همگنی از بامیه تهیه گردید.
سپس مخلوط همگن بامیه در  1000میلیلیتر هیدروکسید
سدیم  0/05موالر به مدت  5دقیقه در مخلوط کن
( ،Moulinexفرانسه) مخلوط شده وپس از سانتریفوژ
کردن ( ،Hermle labortechnikآلمان)در -5000rpm
 ،4500محلول رویی(سوپرناتانت) جمعآوری شده و
استخراج به منظور رسوب بیشتر تکرار گردید .مایعرویی
جمعآوری شده ،به روش انجمادی خشک شده (خشک کن
انجمادی ( ،OPERONکره) با دمای  -50درجه سلسیوس
و110میلی تور خالء که معادل  0/01میلیبار میباشد)،
سپس آسیاب گردید و در دمای  4درجه سلسیوس در
بطریهای شیشهای غیر قابل نفوذ به هوا تا موقع استفاده

و به عنوان ترکیبات عملکردی قوام دهنده ،افزایش دهنده

نگهداری شد (آلماری و همکاران .)2012

ویسکوزیته ،عامل ژله کننده (آلبا و همکاران  )2014و

استخراج صمغ بامیه با آب

پایدارکننده کف جایگزین سفیده تخم مرغ و تغییر دهنده

 200گرم بامیه در  300میلی لیترآب مقطر به مدت 48

بافت در محصوالت امولسیونی موادغذایی مانند سس

ساعت در یخچال نگهداری شد ،سپس از صافی عبور داده

گوجه فرنگی ،سسها ،مالش پذیرهای کم کالری و

و صمغ به دست آمده همانند روش قبل در خشککن

جایگزین چربی در شیرینی قالبی شکالتی و دسرلبنی

انجمادی خشک گردید.

منجمد شکالتی استفاده میشود (سنگخامپام و همکاران
 2009و 2010؛ گورگیادیس و همکاران  2011وآلماری و
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آزمونهای انجام شده روی صمغ بامیه

درآون ( ،Memmertآلمان) با دمای 105 °Cقرارداده شد

تعیین ویژگیهای رئولوژیکی ومدل برازش شده

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

اندازهگیری ویژگیهای رئولوژیکی نمونهها (ویسکوزیته

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

ظاهری ،تنش برشی و سرعت برشی) پس از آماده سازی
محلول1درصد ،در دمای  25˚Cبا استفاده از دستگاه

)1

×

وزن نمونه خشک شده −وزن نمونه اولیه
وزن اولیه نمونه

= درصد رطوبت

100

رئومتر ( ،Physica Anton Paarمدل  ،MCR 301اتریش)

اندازهگیری خاکستر کل

مجهز به رئومتری استوانههای هم مرکز انجام شد .برای

پس ازتوزین مقدارمشخصی از پودرصمغ درون بوتههای

اندازهگیری تنش برشی و گرانروی به صورت تابعی از

چینی،بوتههای حاوی نمونه روی شعله مستقیم آتش قرار

سرعت برشی و تعیین نوع رفتار جریانی نمونهها ،در یک

گرفته تا سوختن اولیه انجام گیرد .سپس بوتهها در کوره

فاصله زمانی  10دقیقه ،سرعت برشی از  2S-1به 100S-1

( ،MLWآلمان) با دمای  550°Cبرای حداقل  5ساعت

رسید .اندازهگیری ویژگیهای رئولوژیکی نمونههای صمغ

نگهداشته شدند تا خاکستر کامال سفید رنگی ظاهرشود.

استخراج شده از بامیه در آزمایشگاه تکدانه انجام شد

سپس باتوجه به وزن اولیه نمونه،خاکسترکل محاسبه

(عباس تبار و همکاران  1393و کاراژیان و همکاران

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

.)2011
آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز)FTIR(1
الگوی  FTIRبا استفاده از دستگاه  FTIRموجود در
آزمایشگاه خدماتی دانشکده شیمیدانشگاه تبریز
( ،Bruckerمدل ،TENSOR 27آلمان) با محدوده طیفی cm-

 4001تا  4000و دقت  0/1cm-1اندازهگیری شد .رسم
نمودار مربوطه به کمک نرم افزار  OPUSانجام گرفت (آلبا
و همکاران .)2014

وزن نمونه

100

اندازهگیری چربی
در ابتدا برای حذف رطوبت ،پودر صمغ درون آون 105°C
کامال خشک گردید؛ سپس مقدار  1گرم از پودر خشک
شده درون کاغذ صافی(واتمن شماره  )4و سپس فنجان
دستگاه سوکسله اتوماتیک ( پکو ،ایران) قرار گرفتند .به
وسیله حالل هگزان نرمال (مرک ،آلمان) و اعمال حرارت،

آزمونهای شیمیایی صمغ بامیه

چربی صمغ استخراج و درصد آن محاسبه شد ( ,هورویتز

اندازهگیریpH

ابتدا سوسپانسیونهایی با غلظت  2درصد وزنی/
حجمیاز پودر صمغ استخراج شده در آب مقطر تهیه و
سپس برای کامل شدن جذب آب ،حداقل به مدت یک شب
در یخچال نگهداری و سپس مقدار pHبا کمک  pHمتر
( ،Metrohmسوئیس)دردمای اتاق اندازهگیری شد (یبیان
و همکاران .)2009

.)2002
)3

100

m2−m1
×
m0

= درصد چربی

که در آن  m1وزن فنجان چربی خالی (گرم) m2 ،وزن
فنجان چربی بعد از استخراج (گرم) m0،وزن نمونه بر
(گرم) میباشد.
اندازهگیری ظرفیت جذب آب
 0/5گرم از پودر صمغ در  40میلیلیتر آب مقطر حل و

اندازهگیری رطوبت وماده خشک
نخست مقدار  2گرم ازپودرصمغ به کمک ترازوی بادقت
 ،AND( 0/001ژاپن) توزین وبه مدت حداقل5ساعت

transform infrared spectroscopy

)2

×

وزن بوته خالی−وزن بوته با خاکستر

= درصد خاکستر

1Fourier

پس از جذب آب ،سانتریفوژ شد ( 1600gبه مدت 10
دقیقه) .پس از حذف مایع زالل فوقانی ،ژل متورم باقی
مانده توزین و به کمک رابطه زیر مقدار ظرفیت جذب آب
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بر حسب گرم/گرم تعیین شد (بتانکور آنکونا و همکاران

نتایج و بحث

.)2003

تعیین ویژگیهای رئولوژیکی و مدل برازش شده برای

)4

وزن نمونه اولیه−وزن نمونه ژل متورم
وزن اولیه نمونه

= ظرفیت جذب آب

نتایج تعیین ویژگیهای رئولوژیکی صمغ بامیه در
شکلهای  1تا  4نشان داده شده است .در این نمودارها

اندازهگیری پروتئین خام
اندازهگیری پروتئین خام موجود در صمغ بامیه استخراج
شده از روش کجلدال مطابق با استاندارد شماره 924
( )1352انجام شد.
با اندازهگیری مقادیر رطوبت ،خاکستر و پروتئین ،میزان
کربوهیدراتهای موجود در صمغ با استفاده از فرمول
زیر تعیین شد (زرگران و همکاران .)1387
( - 100پروتئین +خاکستر +رطوبت) = درصد
کربوهیدرات

ویسکوزیته ظاهری در هر دو روش استخراج
(هیدروکسید سدیم و آب) دیده می شود .همانطور که در
برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه استخراج شده با
هیدروکسید سدیم در مقایسه با الگوی تنش برشی در
برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه استخراج شده با آب
دارای کیفیت رئولوژیکی بهتری میباشد (در سرعت
برشی مشخص میزان تنش برشی الزم بیشتر بود) ،چرا
که با مطالعه نمودار تنش برشی -سرعت برشی مشاهده

تعیین بازده صمغ استخراجی
برای اندازهگیری راندمان استخراج 200 ،گرم بامیه را با
 1000میلی لیتر ( NaOHمرک ،آلمان) مخلوط کرده سپس
محلول مذکور را سانتریفیوژ نموده بعد از جدا شدن تفاله
 924گرم ،محلول به دست آمده با استفاده از خشک کن
انجمادی خشک شد که حاصل عمل خشک شدن پودری
کامال خشک با وزن تقریبی  11/23گرم و حدود  3/24گرم
تفاله خمیر مانندی به دست آمده که مورد استفاد ه قرار
نگرفت و راندمان استخراج تنها براساس پودر کامال خشک
محاسبه شد .راندمان استخراج برای پودر بامیه
ازمعادلهیزیر قابل محاسبه است (کاراژیان و همکاران
 2011و آلماری و همکاران .)2012
 = ) 6راندمان استخراج نسیت به غالف بامیه مورد استفاده
× 100

رابطه سرعت برشی با تنش برشی و سرعت برشی با

نمودارهای 1و  2مشاهده میشود الگوی تنش برشی در

اندازهگیری میزان کربوهیدرات

)5

صمغ بامیه

وزن پودر صمغ

میشود که برای ایجاد سرعتهای برشی یکسان در هر
دو نوع صمغ استخراج شده ،تنش مورد نیاز برای نوع
استخراج شده با هیدروکسید سدیم بیشتر از نوع استخراج
شده با آب است .بررسی نمودار رسم شده مشخص
میکند که با افزایش سرعت برشی ،شیب نمودار تنش
برشی -سرعت برشی کاهش مییابد و این مساله نشان
دهنده رفتار سودوپالستیک یا روان شونده با برش
میباشد .در این رفتار ابتدا با افزایش تنش به مقدار ثابت،
سرعت برشی به مقدار معینی افزایش مییابد و سپس با
افزودن همان مقدار ثابت تنش به تنش اولیه ،سرعت برشی
بیشتر از مقادیر قبل افزایش پیدا میکند .چون در نمودار
عرض از مبدا وجود ندارد بنابراین تنش تسلیم برای صمغ
بامیه وجود نداشته و برابر صفر بوده است و میتوان از
مدل قانون

وزن غالف بامیه

توان1برای

این صمغ استفاده کرد.

( )7معادله قانون توانσ = K(γ. )n

که در این معادله  Kضریب قوام قانون توان ( )Pa.snو n

شاخص رفتار جریان قانون توان میباشد.
)Power low (Ostwald-dewaele model

1
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رفتارسودوپالستیک رایجترین رفتارغیرنیوتنی درسیاالت

نمودارهای 3و  4تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ

غذایی است.در نمودار تنش -سرعت برشی سیاالت

بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با

سودوپالستیک ،سه ناحیه مجزا دیده میشود )1 :در

تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ بامیه استخراج

سرعتهای برشی پایین ،رفتار نیوتنی را نشان میدهند و

شده با آب را نشان میدهد .نسبت ویسکوزیته ظاهری به

ویسکوزیته در این ناحیه را ویسکوزیته برشی صفر

سرعت برشی در صمغ استخراج شده با هیدروکسید

مینامند؛ ) 2در سرعتهای برشی متوسط با افزایش

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

سرعت برشی ،ویسکوزیته کاهش پیدا میکند (روان

صمغها ویسکوزیته ثابت نیست و بسته به سرعت برشی

شوندگی با برش)؛  )3در سرعتهای برشی باال دوباره

تغییر میکند (با افزایش سرعت برشی کاهش مییابد)،

رفتار نیوتنی ظاهر میشود و ویسکوزیته در این ناحیه

اغلب از واژه ویسکوزیته ی ظاهری برای نشان دادن

ویسکوزیته بی نهایت نامیده میشود (قنبرزاده .)1388

ویسکوزیته این سیاالت استفاده میکنند (قنبرزاده .)1388

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

شکل  -2الگوی تنش برشی در برابر سرعت برشی برای صمغ بامیه استخراج شده با آب

استخراج صمغ از گیاه بامیه ( )Okraو بررسي ویژگيهاي فیزیکي -شیمیایي آن

37

شکل -3تاثیر سرعت برشی بر ویسکوزیته صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم

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

چنین رفتاری در صمغهای دیگر حاصل از انواع دانهها و

ویسکوزیته ظاهری به آرامى اتفاق میافتد (باقری و

میوهها نیز مشاهده شده است .کاهش ویسکوزیته با

همکاران 1394؛ سانگ وهمکاران  .)2006در مطالعه

افزایش سرعت برشی ،نشان دهنده خصوصیت رفتار شل

عباسی و رحیمیدر سال  1384گرانروی ظاهری محلول

شونده با زمان (سودوپالستیک) صمغ دانـه قدومه شهری

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

و زانتان درغلظتهای مختلف میباشد .این رفتار برای

 28ساعت در فاصلههای زمانی  2ساعته اندازه گیری شد.

بیشتر محلولهای هیدروکلوئیدی قابل مشاهده است که

یافتهها نشان دادند که میزان گرانروی ظاهری با گذشت

ناشی از ساختار پلیمری و وزن مولکولی باالی آنها

زمان تقریبا ثابت بوده و عامل خیساندن تاثیر معناداری

است .کاهش ویسکوزیته ظاهری در آغاز افزایش سرعت

روی گرانروی ظاهری محلول صمغ کتیرا ندارد .در

برشی از شدت باالتری برخودار است ،ولی در ادامه از

غلظتهای پائین ( 1و  2گرم در لیتر) ،با افزایش سرعت

شدت کاهش ویسکوزیته ظاهری کاسته میشود .علت

چرخشی مقدار گرانروی ظاهری تقریبا ثابت بود ،ولی در

کاهش شدید ویسکوزیته ظاهرى در ابتدا به دلیل از بین

غلظتهای باالتر( 3و 5گرم در لیتر) ،رفتار نیوتنی بوده و

رفتن پیوندهاى بین مولکولى میباشد .این در حالی است

در رفتار نیوتنی محلول ،با افزایش سرعت چرخشی ،مقدار

که در ادامه پیوند ملکولها شکسته شده و در نتیجه کاهش

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

تری بوده و مناسب تر میباشد .دامنه موجی اشعه مادون

باعث کم شدن گرانروی ظاهری گردید .در بیشتر

قرمز بین  500تا ( 3500یک بر سانتیمتر) برای صمغ

آزمونها pH ،محلول تاثیر قابل توجهی روی گرانروی

بامیه میباشد .پیوند O-Hو C-Hموجود در ساختار

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

گاالکتورونیک اسید که اصلیترین ساختار موجود در

بررسی خواص عملکردی عصاره خام هیدروکلوئیدی

صمغ بامیه میباشد دارای دو پیک مشخص در ناحیه بین

برخی دانههای بومیایران ویسکوزیته ظاهری محلول %2

 1800تا ( 3500یک بر سانتیمتر) میباشد .در ناحیه دوم(

صمغ دانه شاهی ،قدومه شهری و شیرازی و دانه مرو،

ناحیه اثر انگشت) ،در زیر ( 1800یک بر سانتیمتر)

در آهنگ برشی ( 44/16یک بر ثانیه) به ترتیب،21/82 ،

پیوند C-Oو  C-Cموجود در پیوندهای گلیکوزیدی و حلقه

 mPa.s 123/61 ،10/91 ،97/77در دمای 25 °Cبه دست

پیرانوزی ساختار کربوهیدراتها در محدوده  900تا

آمد و تأثیر نوع دانه بر ویسکوزیته ظاهری معنیدار بود

( 1200یک بر سانتی متر) قابل مشاهده و شناسایی

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

میباشد .الزم به ذکر است که پیوند دوگانه  C=Cنشان

غلظت مشابه و در شرایطیکسان ویسکوزیته ظاهری

دهنده فراوانی ترکیبات فنولی در این نوع صمغ میباشد.

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

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

استخراج شده در این تحقیق ،در سرعت برشی مشابه

دوگانه و یا ساده بوده و دارای فرکانس ارتعاشی باالتر

( 44/16یک بر ثانیه) ،مقدار ویسکوزیته اندازهگیری شده

یا به بیانی بهتر ،عدد موجی باالتر هستند .پیوند

برای صمغ استخراج شده با هیدروکسید سدیم mPa.s

دارای فرکانس جذب (1200یک بر سانتی متر) بوده در

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

حالی که پیوند دوگانه  C=Cفرکانس جذب ( 1650یک بر

بود.

سانتی متر) و پیوند سه گانه  C=Cدارای فرکانس جذب

نتایج طیف سنجی  FTIRصمغ بامیه

( 2150یک بر سانتی متر) است .همچنین حرکت خمشی

در  FTIRهدف اصلی ،اندازهگیری میزان جذب نور یک

راحت تر از حرکت کششی صورت می پذیرد .مثال،

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

خمشی در ناحیه ( 1340یک بر سانتی متر) و  C-Hکششی

اندازهگیری دینامیکی و نشان دادن کاربرد احتمالی

در ناحیه ( 3000یک بر سانتی متر) قرار میگیرد.محدوده

ترکیبات آلی و معدنی استفاده میشود (آلبا و همکاران،

 600cm-1تا  1400 cm-1به دلیل کمتر بودن میزان انرژی

 .)2014حساسیت و دقت آشکارسازهای FTIRدر کنار

جذب شده و ارتعاش خمشی اکثر پیوندهای موجود در

الگوریتمهای نرم افزاری خاص آن ،سبب افزایش قابل

مولکول ،ناحیه ای پیچیده و شلوغ است واین موضوع

توجه کاربری عملی آن برای آنالیز کمیگردیده است

تشخیص همه باندهای جذبی در این ناحیه را مشکل می

(گناناسامباندام و پروکتور .)2000

سازد .به دلیل الگوی منحصربه فردی که در این ناحیه

نتایج دادههای  FTIRمحلولهای تهیه شده از صمغهای

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

به دست آمده جهت بررسی کیفیت و ترکیبات صمغ بامیه

شود.باندهای جذبی در ناحیه  1450cm-1تا 4000 cm-1

در نمودارهای  5-3و  6-3نشان داده شده است .الگوی

دارای انرژی جذب شده بیشتری بوده و عموما ناشی از

 FTIRبرای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با

ارتعاش کششی پیوندهای قوی تر است و گاهی به این

هیدروکسید سدیم در مقایسه با الگوی  FTIRبرای نمونه

ناحیه ،ناحیه فرکانس گروهی نیز گفته میشود (کامنو و

صمغ بامیه استخراج شده با آب دارای پیکهای مشخص

همکاران .)1998

C-C

C-H

استخراج صمغ از گیاه بامیه ( )Okraو بررسي ویژگيهاي فیزیکي -شیمیایي آن

شکل  -5الگوی  FTIRبرای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم

شکل  -6الگوی  FTIRبرای نمونه صمغ بامیه استخراج شده با آب

نتایج ویژگیهای شیمیایی صمغ بامیه
با توجه به نتایج بدست آمده از رفتار رئولوژیکی و
ویسکوزیته باالتر صمغ بامیه استخراج شده توسط
هیدروکسید سدیم نسبت به نوع استخراج شده با آب این
نوع صمغ ،به عنوان بهترین نمونه انتخاب شد و
آزمونهای شیمیایی بر روی آن انجام گرفت .نتایج
مربوط به آنالیز ویژگیهای شیمیایی صمغ بامیه استخراج
شده با هیدروکسید سدیم در جدول  1نشان داده شده
است.
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جدول -1ویژگیهای شیمیایی صمغ بامیه استخراج شده با

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

هیدروکسید سدیم

بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم دراین تحقیق بود

ویژگی

نتیجه آزمون

 pHمحلول  2درصد

9/75 ±0/12

رطوبت ()%

9/346 0±/632

ماده خشک ()%

90/654 ±2/65

چربی ()%

0/923 0±/010

ظرفیت جذب آب (گرم/گرم)

9/7 ±0/03

خاکستر کل ()%

17/139±0/06

پروتئین ()%

22/18±0/32

کربوهیدرات ()%

50/564±0/296

همانطور که مشاهده میشود ،صمغ استخراج شده با
هیدروکسید سدیم دارای  pHقلیایی ( )9/75میباشد که
احتماال به دلیل روش استخراج مورد استفاده است.
رطوبت آن کمتر از  10درصد و دارای ماده خشک باال 90
درصد میباشد .چربی این صمغ بسیار کم بوده و قابلیت
استفاده از آن را در محصوالت رژیمینشان میدهد.
ظرفیت جذب آب این صمغ  9/7گرم آب بر گرم کل ماده
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
کربوهیدرات بدست آمده برای این صمغ به ترتیب ،17/39
 22/80و  50/564بود که مقدار کربوهیدرات بدست آمده
نشان میدهد که نصف این ترکیب ساختار قندی و
پلیساکاریدی دارد.
در مطالعات مختلف در مورد انواع صمغها نیز ویژگیهای
هر صمغ بسته به ماهیت شیمیایی آن مشخص شده است.
پژوهشی در مورد تعیین ویژگیهای فیزیکی شیمیایی
وژل شوندگی صمغ فارسی (صمغ زدو) نشان داد که
صمغ فارسی یک صمغ ا سیدی (با میانگین  pHبرابر ،)4/4
رطوبت متوسط ( % 8/8وزنی/وزنی) ،پروتئین (%0/20
وزنی/وزنی) وچربی ناچیز (حدود  % 0/35وزنی/وزنی)
است .کشش سطحی آب باافزایش غلظت صمغ از  0/1تا
 % 0/9وزنی/وزنی کاهش چشمگیرى نشان داد .ظرفیت
جذب آب صمغ فارسی به نسبت باال (به طور متوسط

و همچنین مقدار ژل نامحلول درآب سرد صمغ فارسی
نیزقابل توجه ( 71%وزنی/وزنی) بود (رحیمیو عباسی
.)1393
تعیین راندمان استخراج صمغ بامیه
مقدار صمغ بدست آمده از  200گرم غالف بامیه در روش
استخراج صمغ با آب 256 ،گرم بود که بعد از خشک شدن
آن به روش انجمادی  6/28گرم پودر به دست آمد .از این
پودر  4/77گرم کامال به صورت پودر خشک بود و 1/51
گرم دیگر تفاله خمیر مانندی به دست آمد که مورد
استفاده قرار نگرفت .بنابراین مقدار  4/77گرم پودر تهیه
شده برای تعیین راندمان در نظر گرفته شد .راندمان
محاسبه شده پودر بسته به غالف بامیه برابر با 2/39
درصد بود.مقدار صمغ بدست آمده از  200گرم غالف
بامیه در روش استخراج صمغ با هیدروکسید سدیم924،
گرم بود که بعد از خشک شدن آن به روش انجمادی
 14/47گرم پودر به دست آمد .از این پودر  11/23گرم
(مورد استفاده برای تعیین راندمان استخراج) کامال به
صورت پودر بود و  3/24گرم دیگر تفاله خمیر مانندی به
دست آمد که مورد استفاد ه قرار نگرفت .راندمان استخراج
پودر بسته به غالف بامیه برابر با  5/62درصد تعیین شد.
نتیجهگیری
صمغ بامیه استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه
با صمغ بامیه استخراج شده با آب بنا به پیوندهای بر قرار
شده بین مولکولهای آن ،دارای ویسکوزیته بیشتری است
و تنش بیشتری برای رفتار جریانی خود نشان میدهد.
همچنین این صمغ دارای رفتاری سودوپالستیک یا روان
شونده با برش بود که با افزایش سرعت برشی
ویسکوزیته محلول کاهش یافت .نتایج  FTIRنشان دهنده
غالب بودن پیوندهای اکسیژن -هیدروژن در این ترکیب
بود که نشان دهنده مقدار زیاد واحدهای تشکیل دهنده
اسید گاالکترونیک در ساختار این ترکیب میباشدpH .
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باالی اعمال شده از طریق روش استخراجی با هیدروکسید

استخراج شده با هیدروکسید سدیم در مقایسه با آب شد.

سدیم باعث افزایش مقدار اسید گاالکترونیک موجود در

راندمان استخراج صمغ پودری بسته به غالف بامیه در

صمغ بامیه و بنابراین افزایش پیوندهای اکسیژن-

روش استخراج با آب برابر با  2/39درصد و در روش

هیدروژن در الگوی  ،FTIRافزایش ویسکوزیته صمغ

استخراج با هیدروکسید سدیم برابر با  5/62درصد بود.
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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.
Key words: Extraction, Gum, Okra, Rheology

