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چکیده
در این پژوهش ،تقابل بین کنسانتره پروتئین آبپنیر ( )WPCو نشاسته اصالحشده با
اکتنیل سوکسینیک انهیدرید ) (OSASبه عنوان تابعی از  )6 ،5 ،4 ،3( pHو نسبت
 WPCبه  1:1 ،1:1( OSASو  )1:1در غلظت کل  %1وزنی/وزنی با اندازه گیری خواص
ساختاری (کدورتسنجی ،اندازه ذرات ،پتانسیلزتا ،ویسکومتری )FTIR ،و مورفولوژیکی
( )SEMارزیابی شد .بیشترین میزان پتانسیلزتا در نسبت  1:1دو بیوپلیمر و 3 pH
مشاهده شد .با افزایش  pHو کاهش نسبت  WPCبه  OSASمیزان پتانسیلزتا کاهش
یافت و در نسبت  1:1و  6 pHبه کمترین مقدار خود رسید .کمترین اندازه ذرات در نسبت
 1:1و  6 pHمشاهده گردید ( 0/918میکرومتر) که با کاهش  pHتا  4و افزایش نسبت
بیوپلیمرها تا  1:1به بیشترین مقدار رسید ( 1/160میکرومتر) .نتایج آزمون کدورتسنجی
در تطابق با نتایج آزمون اندازه ذرات بود و بیشترین و کمترین میزان کدورت در نقاط
مشابهی مشاهده گردید .بیشترین میزان ویسکوزیته در نسبت  1:1و  4 pHمشاهده شد
( 1/301میلیپاسکال ثانیه) .با کاهش نسبت  OSASبه  WPCو افزایش  ،pHکمترین
میزان ویسکوزیته در نسبت  1:1و  6 pHمشخص شد ( 1/141میلیپاسکال ثانیه) .در
تمامی صفات اندازهگیری شده اختالف آماری معنیداری بین مقادیر  WPCشاهد و
محلولهای کمپلکس وجود داشت ( .)P>0/05در آزمون  FTIRتضعیف پیک آمید نوع
دو و حذف پیک کربوکسیالت و گروه  OSAگواهی بر تشکیل کمپلکسهای
الکترواستاتیکی بین  WPCو  OSASبود .نتایج  SEMنشان داد با تشکیل کمپلکسهای
الکترواستاتیک ساختارهای کروی  WPCو  OSASتغییر کرده و تبدیل به ساختار شبکه-
ای و ورقهای میگردد.
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پروتئین آبپنیر
کمپلکس الکترواستاتیک
نشاسته اصالح شده
هیدروکلویید
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مقدمه
موادغذایی سیستمهای کمپلکس و هتروژنی هستند که از
ساختارهای شیمیایی متفاوتی تشکیل شدهاند .در

محصوالتی که حاوی پروتئینها ،لیپیدها ،کربوهیدراتها و
الکترولیتها هستند ،برهمکنشهای بین اجزای تشکیل
دهنده مختلف بایستی به خوبی متعادل شود تا سیستم

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.

1

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

پایداری حاصل گردد .برهمکنشهایی از این دست موضوع
مورد عالقه بسیاری از دانشمندان حوزهی صنایع غذایی
شده است و تاکنون مقاالت مروری متعددی در این حوزه
منتشر شده است ( ;Samant, 1993; Ledward, 1993
& Dickinson, 1998; Turgeon, Beaulieu, Schmitt,
.( Sanchez, 2003; Kasapis, 2008

پروتئینها و پلیساکاریدها به عنوان عوامل ژلدهنده ،قوام-
دهنده ،پایدارکننده کفها و امولسیونها نقش مهمی در
ویژگیهای ساختاری ،مکانیکی و فیزیکوشیمیایی مواد
غذایی ایفا میکنند .خواص عملکردی-ساختاری پروتئینها
و پلیساکاریدها متاثر از برهمکنش آنها با یکدیگر و سایر
اجزای سیستمهای غذایی است (.)Tolstoguzov, 1991
بنابراین پروتئینها و پلیساکاریدها به همراه یکدیگر به
عنوان مواد اولیهی عملگرا در بسیاری از محصوالت غذایی
از قبیل محلولها ،ژلها ،امولسیونها و کفها مورد استفاده
قرار میگیرند .خواص عملکردی هر یک از بیوپلیمرها با
حضور بیوپلیمر دیگر اصالح میشود .به عنوان مثال،
حاللیت ،پایداری کانفورماسیون ،تشکیل ژل ،فعالیت
سطحی ،ویژگیهای امولسیفایری و ویژگیهای کفکنندگی
بسیاری از پروتئینها به طور شدیدی تحت تاثیر برهمکنش
با پلیساکاریدها قرار میگیرد .فهم کامل از مبانی مولکولی
برهمکنشهای پروتئینی-پلیساکاریدی و اثر این
برهمکنشها بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی مواد-
غذایی دانشمندان حوزهی موادغذایی را قادر میسازد تا در
طراحی سیستمهای غذایی به صورت سنجیدهتر و
Harnsilawat,
کنند )
عمل
سیستماتیک
.(Pongsawatmanit, & Mcclements, 2006

پروتئین های آبپنیر به عنوان ماده اولیه با ارزش در
فرموالسیون محصوالت غذایی به دلیل ویژگیهای
عملکردی ،تغذیهای و سالمتی بخش مطلوب بسیار مورد
استفاده قرار میگیرند ;Firebaugh, & Daubert, 2005
 .( Hou, Pu, Zou, Diao,) Zhao, & Xi, 2019پروتئین
های آبپنیر به دو صورت کنسانتره ( 1)WPCو ایزوله
( 1)WPIنسبت به سایر منابع پروتئینی مانند کازئین ها
ارزانتر Abbas, Bashari,) (Akhtar, Wei, & Zhang,
 2014و هضم و جذب باالتری دارند (Séverin & Wen-
).shui, 2006

نشاسته اصالح شده با اکتنیل سوکسینیک انهیدرید
( )OSASیک امولسیفایر بیوپلیمری آمفیفیلیک ارزان
Whey protein concentrate
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قیمت است .بخش انتهایی هیدروفوب آن میتواند بر روی
فاز روغنی جذب شده و گروههای هیدروفیل آن بر روی فاز
آبی جذب میشوند و با کاهش کشش سطحی منجر به
پایداری امولسیون ها و کف ها میشود ( & Li, Xiao, Li,
 OSAS .)Xie, 2018به دلیل پایداری در برابر درجه حرارت
باال و در گسترهی وسیعی از  pHو قدرت یونی مورد توجه
قرار گرفته است ) (Abbas et al., 2014از آنجایی که
زنجیره جانبی در  OSASدارای اسیدهای کربوکسیلیک می
باشند OSAS ،به عنوان پلیالکترولیت باردار فعال سطحی
که به طور ضعیفی دارای بار منفی است ،شناخته شده
است .نتایج تحقیقات محققان نشان داد که  OSASدارای
فعالیت سطحی و کشش سطحی مشابه با پروتئین آبپنیر
به علت ماهیت آمفیفیلیک آن است )& Torres, Murray,
 OSAS .(Sarkar, 2016و به طور گسترده در صنایع غذایی
به عنوان امولسیفایر و عامل انکپسوله کننده مورد استفاده
قرار گرفته است ).(Wu & Macclements, 2015
برای فرموالسیون مواد غذایی بر مبنای مخلوط بیوپلیمرها
(پروتئینها و پلیساکاریدها) ضروری است تا اثر برهمکنش
آنها در محیطهای آبی درک شود تا بتوان ساختار و ترکیب
آنها را تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار داد )
Rodrigues, Yamada, Cunha, & Sadahira, Rezende,
 .(Netto, 2015در یک تحقیق درک فرآیند کوآسرواسیون

کمپلکس  WPIو صمغ عربی در غلظت کل  %3وزنی/وزنی
در pHهای  4/35 ،4 ،3/9 ،3/5 ،3و  4/5و نسبت 1:1
 WPIبه صمغ انجام شد و نتایج آزمایشات نشان داد که
 pH ،4 pHبهینه برای تشکیل کمپلکس است زیرا در این
نقطه بیشترین میزان ویسکوزیته و کدورت مشاهده شد
( .)Weinbreck et al., 2003کمپلکسهای الکترواستاتیکی
 WPIو پکتین در نسبت  1:9تا  WPI 1:1به پکتین را در pH
 4تا  6در غلظت کل  % 0/5وزنی/وزنی و حرارتدهی در
دمای  80درجه سلسیوس به مدت  5دقیقه با هدف بررسی
پایداری حرارتی ذرات کمپلکس مورد مطالعه قرار گرفت
( .)Krzeminski, Angelika, Weiss, & Hinrichs, 2014در
 4 pHپکتین به شدت با نواحی کاتیونی روی سطح WPI
در طی حرارتدهی واکنش میدهد و بنابراین بیشترین
برهمکنش الکترواستاتیک اتفاق میافتد .نتایج تحقیق نشان
داد که با حرارتدهی کمپلکس  WPIو پکتین در 4 pH
پایداری حرارتی  WPIافزایش مییابد .فرآیند کوآسرواسیون
Whey protein isolate
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صهبایی اجاللی و رضوی

خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانترۀ پروتئین آبپنیر-نشاستۀ اصالحشده :تأثیر ... pH

کمپلکس در مورد  WPIو موسیالژ دانه تمر هندی-WPI ، 1
صمغعربی در بازه  1 pHتا  5/5و غلظت کل  %1وزنی/وزنی
مورد مطالعه قرار گرفت ( González-Martínez et al.
 .)2017برهمکنش بهینه در مورد  WPIو موسیالژ تمر
هندی در  3/69 pHو نسبت  1 :0/3پروتئین-موسیالژ و در
مورد -WPIصمغعربی در  3/46 pHو نسبت 1/4 :1پروتئین
به صمغ حاصل شد .آزمون  FTIRتشکیل کمپلکس بین-
مولکولی از طریق برهمکنشهای الکترواستاتیک و
پیوندهای هیدروژنی را نشان داد .این مطالعه بیانگر آن بود
که با انجام فرآیند کمپلکس الکترواستاتیک ،پایداری -
حرارتی  WPIافزایش مییابد .کمپلکس  WPIو
کاپاکارآگینان در pHهای  5/9 ،4/5 ،4 ،3و  ،1غلظت کل
 %1وزنی/وزنی و نسبت  1:1مورد بررسی قرار گرفت
( .)Vargas-Castro et al. 2019نتایج آزمایشات نشان داد
که  4 pHتا  pH ،4/5بهینه برای تشکیل کمپلکس است.
بیشترین میزان ویسکوزیته در این  pHمشاهده شد و
کمپلکس از مقاومت باالتری نسبت به تنش برشی و درجه
حرارت در مقایسه با هرکدام از بیوپلیمرها به تنهایی
برخوردار بود .در مطالعه دیگری فرآیند کوآسرواسیون بین
 WPIو موسیالژ دانه به ) (1QSMبه عنوان تابعی از 1( pH
تا  ،)1غلظتهای بیوپلیمری ( 0/1 ،0/05و  0/5درصد) و
نسبت  WPIبه  10:80( QSMتا  (80:10مورد بررسی قرار
گرفت ( .)Ghadermazi, Asl & Tamjidi, 2019باالترین
کدورت و اندازه ذرات در  ،4 pHنسبت WPI:QSM ،10:30
و غلظت  %0/5وزنی/وزنی بیوپلیمری مشاهده شد .بررسی
منابع نشان می دهد تاکنون هیچ تحقیقی در باره درک
تقابل بین کنسانتره پروتئینی آب پنیر و نشاسته اصالح شده
با اکتنیل سوکسینیک انهیدرید منتشر نشده است .از این
رو اهداف تحقیق حاضر بررسی خواص کمپلکس  WPCو
 OSASدر محیط آبی در غلظت کل  %1وزنی/وزنی دو
بیوپلیمر به عنوان تابعی از نسبت  WPCبه OSAS
(1:1،1:1و  )1:1و  5 ،4 ،3( pHو  )6بوده است ،برای این
منظور ،خواص ساختاری به کمک آزمونهای اندازهگیری
پتانسیلزتا ،کدورتسنجی ،اندازه ذرات ،ویسکومتری و
طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRو خواص
ریزساختمانی با آزمون عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMاندازه گیری شدند.

Tamrinated seed mucilage
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مواد و روشها
مواد

مواد این پژوهش شامل  ،HICAP100( OSASسدیم
اکتنیلسوکسینات) از شرکت ( ،Ingredionهامبورگ
آلمان) 90 WPC ،درصد از شرکت میلی (آلمان) و
هیدروکلریک اسید با خلوص  %31و سود از شرکت مرک
(آلمان) تهیه گردید.
روش آمادهسازی محلولها

پودرهای  WPCو  OSASتوسط ترازوی آزمایشگاهی با
دقت  0/01گرم توزین شدند .محلولهای استوک OSAS
و  WPCاز انحالل پودرها در آب دیونیزه تهیه گردید و پس
از همزدن به مدت  1ساعت در دمای محیط ازمایشگاه
(حدود  15درجه سانتی گراد) ،در دمای یخچال (حدود 4
درجه سانتیگراد) به مدت یک شبانه روز قرار گرفت تا به
طور کامل هیدراته شود .از سدیم آزید  %0/01وزنی/وزنی
به محلول در جهت جلوگیری از رشد میکروبی استفاده
گردید .از اسیدکلریدریک و سود برای تنظیم  pHقبل از
آزمایش استفاده شد ( ;Wu & Macclements, 2015
.)Wang, Zhang, & Vardhanabhuti, 2015

مقادیر مشخص از  WPCو  OSASبا انتخاب حجم
مناسب از محلول استوک  WPCو  OSASو در نسبتهای
 1:1 ،1:1و  WPC 1:1به  OSASروی یک همزن با دور
 300 rpmبا یکدیگر مخلوط شد تا به غلظت نهایی %1
وزنی/وزنی برسد ،سپس  pHمحلول را با استفاده از
اسیدکلریدریک  0/5 ،0/1و  1نرمال به مقادیر مشخص ،3
 5 ،4و  6با استفاده از  pHمتر((Canaway-SAT 401
رسانده شد .از سود نیز در جهت تنظیم  pHاستفاده شد.
سپس نمونهها به مدت  10دقیقه در دمای  55درجۀ
سانتیگراد در حمام آبگرم قرار گرفت .پس از قرار دادن
در حمام آبیخ و تنظیم مجدد  ،pHسپس نمونهها به مدت
یک شبانهروز پیش از آزمونهای پتانسیلزتا ،کدورت -
سنجی و اندازه ذرات بر روی همزن با  300دور در دقیقه
قرار گرفت و آزمونهای مربوطه انجام گردید & Wu
Macclements, 2015; Oduse, Campbell,) Lonchamp,
& Euston, 2018; Zhao, Khalid, Shu, (Neves,
.Kobayashi, & Nakajima, 2018

Quince seed mucilage
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اندازهگیری پتانسیلزتا

مقادیر پتانسیلزتا محلولهای  %1وزنی/وزنی
 OSAS ،WPCو مخلوط آنها در pHها و نسبتهای
اختالط مختلف بر مبنای تحرک ذرات و به وسیله پراکندگی
نور لیزر توسط دستگاه اندازهگیری پتانسیلزتا (-CADمدل
 ،Zeta Compactفرانسه) در دمای  15درجۀ سانتیگراد
اندازه گیری شد .نمونهها جهت آزمون پتانسیل زتا  10برابر
با آب مقطر رقیق شدند ) .Wu & (Macclements, 2015
تعیین اندازه ذرات

اندازه ذرات محلول ها توسط دستگاه سنجش اندازه ذرات
(شرکت شیمادزو ،ساخت کشور ژاپن) تعیین شد .ضریب
شکست برای فاز پیوسته آب بر روی  1/33تنظیم شد و
ضریب شکست برای فاز پراکنده بر روی  1/45که بر مبنای
دادههای دستگاه بود ،تنظیم گردید )& Wu
.(Macclements, 2015

اندازهگیری ویسکوزیته دینامیک

ویسکوزیته محلولهای  OSAS ، WPCو مخلوط
 OSASدر نسبت و pHهای مشخص شده و در غلظت کل
 %1وزنی/وزنی با استفاده از یک ویسکومتر لوله مویینه
کالیبره شده آبلود (کانن آبلود ،سمی میکرو ویسکومتر،
شرکت کانن ،آمریکا) تعیین شد .این دستگاه مجهز به یک
حمام آب برای تنظیم دمای ثابت میباشد .نمونهها توسط
سمپلر وارد ویسکومتر شده و سپس توسط پوآر به قسمت
باالیی بازوی ویسکومتر مکش اعمال گردید تا این که مایع
به درون حباب باالیی کشیده شود .زمانی که مکش برداشته
شد در اثر نیروی جاذبه مایع جریان یافت .مدت زمانی که
مایع از محل خط نشانه باالیی به خط نشانه پایینی میرسد
توسط یک کرنومتر اندازهگیری گردید .سپس با استفاده از
معادله 𝑡𝑘𝑝 که در آن 𝑝 دانسیته بر حسب  k ،g/cm3ثابت
ویسکومتر و  tزمان عبور نمونهها بر حسب ثانیه میباشد،
ویسکوزیته دینامیک تمامی نمونهها بر حسب میلیپاسکال
ثانیه محاسبه گردید .تمامی اندازهگیریها در دمای محیط
( 15درجۀ سانتیگراد) انجام شدند ( Karazhiyan, Razavi,
WPC-

Phillip, Fang, Al-assaf, Nishinari, & Farhoosh,
.)2009

کدورتسنجی
Optical density

1

چگالی نوری ( )1ODمحلولهای  OSAS ،WPCو مخلوط
آنها در pHها و نسبتهای مختلف ،در غلظت کل بیوپلیمر
 %1وزنی/وزنی توسط اسپکتروفتومتری نوری مرئی-
فرابنفش (فوتونیکس  ،ARمدل  1015ساخت ایران) در
طول موج  600نانومتر اندازهگیری شد .از آب مقطر به
عنوان نمونه شاهد برای تمامی نمونهها استفاده شد (Wu
).& Macclements, 2015
آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز( )FTIR

نمونههای  OSAS ،WPCو مخلوط  WPC-OSASکه
توسط خشککن انجمادی (دمای  15oCو فشار )0/1 mbar
تهیه و آسیاب شده بودند ،با استفاده از KBrتشکیل یک
مخلوط را داده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر FTIR
( ،Thermo Nicoletساخت کشور آمریکا) مورد آزمون قرار
گرفتند .طیف مرجع توسط  kBrخالص تهیه شد .تمام طیف
ها با رزولوشن  4cm -1در دامنه طول موج  400تا cm -
 40001به دست آمد (.(Zhao et al., 2018
تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM

تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دستگاه
میکروسکوپ الکترونی (مدل  ،MRIA3شرکت TESCAN
کشور چکسلواکی) در ولتاژ  10کیلوولت انجام شد
(محمدامینی و همکاران.)1015 ،
تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری نتایج در قالب طرح فاکتوریل کامال
تصادفی ،دو تیمار ( pHدر چهار سطح) و نسبت  WPCبه
( OSASدر سه سطح) و در سه تکرار انجام گردید .آنالیز
واریانس  ANOVAو مقایسه میانگینها به روش دانکن در
سطح معنیداری  85درصد در نرم افزار  SPSS22انجام شد.
نمودارها با استفاده از نرم افزار  Sigmaplot 14ترسیم شدند.
نتایج و بحث
پتانسیل زتا

پتانسیلزتا کمیتی است که اشاره به برهمکنشهای بار-بار
بین دوبیوپلیمر دارد .مقدار پتانسیلزتای محلول OSAS %1
از میانگین  -6/63میلیولت در  3 pHتا  -11/01میلیولت
در  6 pHمتغیر بود (شکل  ،)1که به دلیل حضور گروه های
کربوکسیلیک اسید در ساختار گروه اکتنیل میباشد .در
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تحقیقات Wu & Macclements,) (2015پتانسیلزتای
محلول  %0/5وزنی/وزنی  OSASاز میانگین  -5میلیولت
در  3 pHتا  -18/4میلیولت در  6 pHمتغیر بود Klein,
Khoolosi, ( .Aserin, Ishai, Ben, & Garti,) (2010
 )Mazaheri Tehrani, & Razavi, 2021پتانسیلزتای
صمغعربی و پتانسیلزتای صمغ دانه شاهی را به عنوان
صمغهای آنیونی در بازهی  3 pHتا  6عددی منفی گزارش
نمودند و روند تغییرات پتانسیل زتای آنها با  pHمشابه
 OSASبود .مطابق شکل ( ،)1میزان پتانسیلزتای WPC
نیز در بازهی  3 pHتا  6نیز از میانگین  +19/11در 3 pH
تا  -10/10میلیولت در  6 pHمتغیر بود(Khoolosi et .
) al., 2021و )(Razavi, & Joyner, 2019 Behrouzain,
روند مشابهی را برای پتانسیل زتای  WPCو  WPIگزارش
کردند ،بدین ترتیب که با کاهش  ،pHپتانسیلزتای آنها
کاهش نشان داد.
مطابق نتایج آنالیز واریانس (داده ها نشان داده نشده
اند) ،اثر  pHبر پتانسیلزتای محلولهای کمپلکس معنیدار
بود ( .)P>0/05با توجه به شکل ( ،)1در هر نسبت دو
بیوپلیمر ،با افزایش  pHاز  3تا  ،6میزان پتانسیلزتای
محلولهای کمپلکس کاهش یافت .در نسبت  WPC 1:1به
 ،OSASبا افزایش  pHاز  3تا  ،6پتانسیلزتا از عدد میانگین
 +11/55تا  -11/13میلیولت کاهش یافت .در نسبت 1:1
این روند کاهشی از  +19/91تا  -15/51میلیولت بود .روند
مشابهی نیز در نسبت  1:1مشاهده شد .علت آن است که
گروههای آمین با بار مثبت  WPCبا گروههای منفی
کربوکسیل در  OSASواکنش داده و میزان بار الکتریکی
محلول کمپلکس کاهش مییابد(Klein et al., 2010) .
پتانسیلزتای محلول کمپلکس  -WPIصمغ عربی در غلظت
کلی  %1و نسبت  WPI 3:1به صمغ را در pHهای 5 ،4 ،3
و  6به ترتیب اعداد  -11 ،-5 ،+9و  -19میلیولت گزارش
نمودندRaoufi, Fang, Kadkhodaee, Phillips, & ) .
 (Najafi, 2017برای کمپلکس  -WPIصمغ فارسی در
نسبت ثابت  WPI 10:1به صمغ در pHهای  5 ،4 ،3و  6به
ترتیب اعداد  -9 ،+11 ،+15و  -15میلیولت را گزارش
نمودند که روند مشابهی با نتایج تحقیق حاضر دارد.
) ،(Behrouzain et al., 2019نیز روند مشابهی را در مورد
کمپلکس  -WPIصمغ دانه ریحان گزارش کردند.
مطابق نتایج آنالیز واریانس (داده ها نشان داده نشده
اند) ،اثر نسبت دو بیوپلیمر بر پتانسیلزتا نیز معنیدار بود

5

( .)P>0/05با مشاهده شکل ( )1میتوان دریافت در
ثابت  5و در نسبتهای  1:1و  WPC 1:1به ،OSAS
پتانسیل زتا به ترتیب برابر  -1/03و  -5/81میلی ولت می
باشد ،در حالی که برای نسبت  WPC 1:1به ،OSAS
میانگین  +6/59میلی ولت بدست آمد .احتماال در نسبت
 ،1:1میزان کافی  OSASبرای پوششدهی سطح ذرات
کمپلکس وجود ندارد .مطابق شکل ( ،)1در pHهای ثابت 3
و  4میزان پتانسیلزتا در تمام نسبتهای مورد مطالعه
مثبت است .بنظر می رسد در این pHها میزان بار الکتریکی
نشاسته به دلیل پروتونه شدن گروه های کربوکسیلیک اسید
به قدری نیست که قادر به خنثی سازی بار مثبت پروتئین
آبپنیر باشد و علیرغم تشکیل کمپلکسهای
الکترواستاتیکی بین  WPCو  ،OSASمقادیر پتانسیلزتا
(میزان بار کمپلکس ها) مثبت است Weinbreck, Vries,
(Khoolosi et .Schrooyen, Phillips, & Kruif,) (2003
) al., 2021گزارش دادند با کاهش نسبت  WPCدر pH
ثابت  3از نسبت  WPC 1:5به صمغ دانه شاهی تا نسبت
 ،1:1پتانسیلزتا از  +15میلیولت تا  +3میلی ولت کاهش
یافت .در سایر نقاط  pHنیز روند مشابهی مشاهده گردید.
) ،(Wu & Macclements, 2015دریافتند با افزایش غلظت
 OSASاز  0تا  %1وزنی/وزنی در غلظت ثابت ژالتین %0/5
وزنی/وزنی و در  pHثابت  ،5میزان بار مثبت کمپلکس از
 +9/6تا  -11/9میلیولت کاهش یافتMohammadi, .
 Mirzaei, Jafari, & Azari) (Kia, 2019میزان تغییرات
پتانسیلزتا در  pHثابت  4/5و در غلظت ثابت %0/5
وزنی/وزنی  WPIو صمغ کتیرا به عنوان یک پلیساکارید
آنیونی را با افزایش غلظت صمغ کتیرا از  %0/05تا %0/15
وزنی/وزنی از  +3/11تا  -6/91میلیولت گزارش دادند.
) ،(Behrouzain et al., 2019نیز روند مشابهی را در مورد
کمپلکس -WPIصمغ دانه ریحان مشاهده کردند.
اثر متقابل  pHو نسبت بر طبق نتایج آنالیز واریانس
معنی دار بود ( .)P>0/05با افزایش غلظت  OSASو افزایش
 ،pHمیزان پتانسیلزتا به پایینترین مقدار خود میرسد.
بیشترین بار منفی کمپلکس در نسبت  WPC 1:1به
 OSASو به مقدار میانگین -13/10میلیولت بدست آمد .با
افزایش میزان  ،OSASنقطه تعادل الکترواستاتیک
کمپلکس  WPC-OSASدر مقادیر  pHپایینتر اتفاق می-
افتد .بر اثر تشکیل کمپلکس بین  WPCو  OSASانشعاباتی
که به واسطهی بار الکتریکی به یکدیگر متصل شدهاند،
pH
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

حاوی نواحی هستند که از لحاظ بارالکتریکی خنثی شدهاند.
این نواحی کانفورماسیون خود را به واسطهی  pHتغییر می-
دهند و بنابراین رفتار متفاوتی در فاز آبی با توجه به تغییرات
 pHاز خود نشان میدهند (شکل .(Klein et al., 2010) )1

OSAS
Ratio 1:2 WPC:OSAS
Ratio 1:1 WPC:OSAS
Ratio 2:1 WPC:OSAS
WPC

40
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0
6.50
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2.50

Zeta potential

20

5.50

وزنی/وزنی در  3 pHتا  6بیشترین اندازه ذرات را در
برابر ( 4/5میانگین  0/181میکرومتر) گزارش کردند.

-10
-20

pH

-30

شکل  -1اثر  pHبر پتانسیل زتای محلول  OSAS ،WPCو مخلوط
های  WOC-OSASدر غلظت کل ( %1وزنی/وزنی)

اندازه قطر ذرات

نتایج آزمون اندازه ذرات در جدول ( )1بیانگر این است که
محلول آبی  %1وزنی/وزنی  0/145( WPCمیکرومتر) و
 0/638( OSASمیکرومتر) اندازه ذرات کوچکتری را در
مقایسه با ذرات کمپلکس ها از خود نشان دادند و اختالف
آماری معنیداری بین اندازه ذرات  WPCو  OSASوجود
دارد .با توجه به نتایج آنالیز واریانس (داده ها نشان داده
نشده اند) ،اثر  pHبر اندازه ذرات معنیدار بود (.)P>0/05
در نسبت ثابت  WPC 1:1به  OSASو در  pHبرابر  ،6اندازه
ذرات کوچکتری نسبت به سایر نقاط pHمشاهده شد
( 0/981میکرومتر) .در این  WPC ،pHو  OSASهر دو
دارای بار منفی هستند و نیروهای دافعه از تشکیل کمپلکس
بین آنها جلوگیری میکند ،بنابراین ذراتی با اندازه بزرگ
تشکیل نمیشود .با کاهش  pHتا سطح  ،5اندازه ذرات
بزرگتر شدند ( 1/519میکرومتر) .بیشترین میزان
برهمکنش الکترواستاتیک و افزایش اندازه ذرات در  pHبرابر
 4مشاهده شد ( 1/160میکرومتر) ،زیرا در این ،pH
کمپلکسهای محلول بیشتری بین  WPCو OSAS
تشکیل میشود )(Salminen, .(Behrouzain et al., 2019
 (& Weiss, 2014با بررسی کمپلکس -WPIپکتین با درجه
متوکسیل باال در نسبت  WPI 1:1به پکتین و غلظت %0/15

pH

) (Krzeminski, Angelika, Weiss, & Hinrichs, 2014در
فرآیند بررسی کمپلکس  WPIو پکتین با درجه متوکسیل
باال در گسترهی  1 pHتا  1و غلظت کل  %0/6وزنی/وزنی و
نسبت  WPI 1:5به پکتین ،باالترین اندازه ذرات را در pH
 4و عدد میانگین  0/500میکرومتر گزارش نمودند.
) (Khoolosi et al., 2021نیز بیشترین اندازه ذرات را در
غلظت کل  %0/3وزنی/وزنی کمپلکس  WPCو صمغ دانه
شاهی در نسبت  WPC 1:5به صمغ در بازهی  1 pHتا 1
را در  3 pHو به میزان  0/114میکرومتر بدست آوردند.
مطابق جدول ( ،)1روند مشابهی در مورد سایر نسبتهای
 WPCبه  OSASنیز مشاهده شد .علت باالتر بودن اندازه
قطر ذرات در مقایسه با پژوهشهای فوق الذکر به پدیده
فرکانس برخورد مولکولها ارتباط داده میشود .به طوریکه
هر چه قدر غلظت بیشتر باشد به دلیل شرایط مناسبتر
برخورد ،تعداد برخورد و در نتیجه قطر ذره افزایش مییابد.
در  pHبرابر با  ،5قطر ذرات نسبت به  4 pHکمتر است که
میتواند به علت انقباض مولکولی و کاهش دافعه
الکترواستاتیک باشد .در  pHبرابر با  ،3اندازه ذرات کمپلکس
کاهش مییابد ،اگرچه در این نقطه ،کمپلکسهای
الکترواستاتیکی بین  WPCو  OSASاتفاق میافتد ،اما در
این  pHبه دلیل آن که از نقطه ایزوالکتریک  WPCفاصله
میگیریم ،پدیده تودهای شدن ذرات  WPCاتفاق نمیافتد
و یکی از دالیل ممکن برای کاهش اندازه ذرات ،همین
موضوع است .چنین روندی در تغییر اندازه ذرات با توجه به
 pHدر تحقیقات )(Khoolosi et al., 2021؛ (Raoufi et
) al., 2019و ) (Mohammadi et al., 2019نیز مشاهده
شد.
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جدول  -1اندازه ذرات  OSAS ،WPCو کمپلکس  WPC-OSASدر
غلظت کل  % 1وزنی/وزنی به عنوان تابعی از pH

نسبت OSAS:WPC

pH

اندازه ذرات (میکرومتر)

1:1
1:1
1:1
1:1

3
4
5
6

g

1/133±0/011
1/160±0/031a
1/519±0/011d
0/981±0/010i

1:1
1:1
1:1
1:1

3
4
5
6

1/031±0/013h
1/091±0/041b
1/315.±0/018e
0/959±0/016ij

1:1
1:1
1:1
1:1

3
4
5
6

0/896±0/031h
1/610±0/038c
1/116±0/019f
0/918±0/016j

WPC

0/145±0/034k

OSAS

0/638±0/015

l

داده هایی که دارای حروف انگلیسی یکسانی نیستند با یکدیگر اختالف

آماری معنیداری دارند ()P>0/05
هر مقدار بیانگر میانگین  ±انحراف استاندارد در  3تکرار است.

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بین اندازه ذرات نمونه
ها با نسبتهای مختلف بیوپلیمرها اختالف آماری معنی-
داری وجود داشت ( .)P>0/05با توجه به جدول (،)1
باالترین اندازه ذرات در نسبت  WPC 1:1به  OSASدر تمام
نقاط  pHمشاهده شد .در  pHثابت  ،4اندازه ذرات از عدد
 1/160میکرومتر در نسبت  WPC 1:1به  OSASتا 1/610
میکرومتر در نسبت  WPC 1:1به  OSASکاهش یافت ،که
ممکن است به دلیل کمبودن میزان  OSASبرای پوشش-
دهی سطح  WPCباشد که باعث میشود مولکولهای
 OSASبه عنوان پلی برای تجمع ذرات پروتئینی عمل کرده
باشد .به عبارت دیگر در غلظتهای باالی  ،WPCپدیدهی
تودهای شدن ذرات اتفاق میافتد که بر روی قطر ذرات اثر
میگذارد .با افزایش نسبت  OSASبه  WPCاز پدیده توده-
ای شدن جلوگیری شده و اندازه ذرات کنترل میشود
) .(Mohammadi et al., 2019برمبنای نتایج
) (Mohammadi et al., 2019در مورد کمپلکس –WPC
صمغ کتیرا ،با افزایش غلظت صمغ کتیرا از  0/05تا %0/15
وزنی/وزنی اندازه ذرات در  pHثابت  4/5از  4/010تا 3/143
میکرومتر در  4/5 pHکاهش یافتWagoner & ( .
 )Foegeding, 2017گزارش نمودند که اندازه ذرات -WPI
پکتین با درجه متوکسیل پایین در غلظت  %1وزنی/وزنی

1

پکتین و  4 pHبا تغییر غلظت  WPIاز  1تا  %6وزنی/وزنی،
اندازه ذرات از عدد میانگین  0/111تا  0/353میکرومتر
افزایش یافت ،که روند مشابهی با این تحقیق دارد.
مطابق نتایج آنالیز واریانس ،اثر متقابل  pHو نسبت دو
بیوپلیمر نیز معنیدار بود ( .)P>0/05با افزایش نسبت
 WPCبه  OSASو کاهش  pHتا  ،4اندازه ذرات محلول
کمپلکس افزایش یافت ،به طوریکه در نسبت  WPC 1:1به
 OSASو  6 pHکمترین اندازه ذرات معادل 0/918
میکرومتر مشاهده شد که این عدد در  4 pHو نسبت
 WPC 1:1به  OSASبه بیشترین مقدار خود رسید جدول
( .)1چنین روندی در تحقیقات Azarikia &) Abbasi,
 ( 2015و ) ،(Raoufi et al., 2019نیز مشاهده شد.
ویسکوزیته دینامیک

بر طبق نتایج آنالیز واریانس ،اختالف آماری بین
ویسکوزیته نمونه ها در pHهای مختلف معنیدار بود
( .)P>0/05در مخلوط  ،WPC-OSASباالترین ویسکوزیته
در  pHبرابر با  4در تمام نسبتها مشاهده شد .با توجه به
جدول ( ،)1ویسکوزیته محلول  WPCدر غلظت %1
وزنی/وزنی وابسته به  pHاست و در  pHبرابر  ،4بیشترین
ویسکوزیته مشاهده شد (1/146میلی پاسکال ثانیه) ،که به
دلیل گسترهی باالی نیرو جاذبه الکترواستاتیک و اندازه
ذرات بزرگ  WPCاست .در مورد  OSASنیز اختالف آماری
معنیداری در مقادیر ویسکوزیته در pHهای مختلف
مشاهده گردید .میزان ویسکوزیته در  pHبرابر  ،6به دلیل
بار الکتریکی باالتر آن ،اندکی از سایر نقاط بیشتر است ،اما
به طور کلی ویسکوزیته آن کم است ،زیرا OSASهای
تجاری معموال ویسکوزیته پایینتری را نسبت به نشاسته-
های طبیعی دارند که احتماال به دلیل فرآیند هیدرولیز است
).(Shogren & Biresaw, 2007

مطابق جدول ( ،)1بین ویسکوزیته محلولهای
کمپلکس  WPC-OSASو محلولهای بیوپلیمری  WPCو
 OSASدر  pHهای یکسان اختالف آماری معنیداری وجود
دارد ( .)P>0/05در توضیح این مطلب میتوان گفت که
تشکیل کمپلکسهای محلول از طریق برهمکنشهای
الکترواستاتیکی ،مولکولهای آب بیشتری را به دام می-
اندازد .عالوه بر این ظهور پیوندهای هیدروژنی در اطراف
مولکول بیوپلیمر در طی تشکیل کمپلکس میتواند دلیل
دیگری بر افزایش ویسکوزیته باشد (الن و همکاران.)1019 ،
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نتایج مشابهی در مورد کمپلکس -WPIپکتین
) & Foegeding, 2017و کمپلکس ایزوله پروتئین کانوال-
پکتینStone, Cheung, Chang, &) (Nickerson, 2013
گزارش شده است.
براساس نتایج آنالیز واریانس ،اثر  pHبر ویسکوزیته
نمونه ها معنیدار بود ( .)P>0/05مطابق جدول ( ،)1در
نسبت ثابت  WPC 1:1به  OSASو در  pHبرابر ،4
ویسکوزیته باالتری در مقایسه با  pHبرابر  3مشاهده شد که
میتواند به دلیل اندازه ذرات باالتر کمپلکس و درنتیجه
ویسکوزیته بیشتر محلول در این نسبت باشد .در ،5 pH
میزان ویسکوزیته در مقایسه با  4 pHکمتر است که ممکن
است به دلیل تشکیل کمپلکسهای نامحلول ناشی از کم-
بودن بار الکتریکی در این  pHباشد که منجر به کاهش
ویسکوزیته میگردد ) .(Azarikia & Abbasi, 2015در pH
 ، 6ویسکوزیته کمپلکس عدد پایینی را نشان داد (1/141
میلی پاسکال ثانیه) .دلیل آن تشکیل کمپلکسهای محدود
الکترواستاتیکی است که بین نواحی مثبت  WPCو نواحی
منفی  OSASاتفاق میافتد .همچنین اندازه ذرات کمپلکس
در این  pHنسبت به سایر pHها کوچکتر است.
) (Khoolosi et al., 2021بیشترین ویسکوزیته -WPCصمغ
دانه شاهی در نسبت  WPC 1:5به صمغ را در pHهای ،3
 4/5و  6و غلظت کل بیوپلیمر  %0/3وزنی/وزنی در 4/5 pH
و به میزان  1/14میلی پاسکال ثانیه گزارش نمودندLiu, ) .
 ) & Reaney, 2017 Young, Shen, Wang,نیز
ویسکوزیته محلول  -WPIصمغ کلزا را در pHهای  1تا  6و
غلظت کلی  %1بیوپلیمری در نسبت  WPI 4:1به صمغ
بررسی و بیشترین ویسکوزیته را در  pHبرابر 11/9( 3/9
میلیپاسکال ثانیه) گزارش کردند،(Wang et al., 2015) .
نیز گزارش دادند که در غلظت  %5وزنی/وزنی  WPIو
 %0/15وزنی/وزنی کاراگینان ،با کاهش  pHاز  1به ، 6/1
میزان ویسکوزیته از میانگین  18/1تا  14/1میلی پاسکال
ثانیه افزایش مییابد که بیانگر تاثیر  pHبر ویسکوزیته
سیستم است.
(Wagoner

جدول  -2ویسکوزیته دینامیک  OSAS ،WPCو کمپلکس
 WPC-OSASدر غلظت کل  %1وزنی/وزنی به عنوان تابعی از pH

نسبت OSAS:WPC

pH

ویسکوزیته (میلی پاسکال
ثانیه)

1:1
1:1

3
4

1/111±0/004k
1/140±0/006f

1:1
1:1

5
6

1/188±0/005i
1/141±0/004m

1:1
1:1
1:1
1:1

3
4
5
6

1/180±0/004j
1/160±0/009e
1/111±0/005g
1/161±0/004l

1:1
1:1
1:1
1:1

3
4
5
6

1/111±0/006h
1/301±0/010c
1/133±0/005f
1/118±0/004k

WPC

3
4
5
6

1/096±0/001o
1/146±0/005m
1/101±0/008n
1/011±0/009p

OSAS

3
4
5
6

1/141±0/005f
1/115±0/006d
1/311±0/004b
1/319±0/001a

دادههایی که دارای حروف انگلیسی یکسانی نیستند با یکدیگر اختالف

آماری معنیداری دارند (.)P>0/05
هر مقدار بیانگر میانگین  ±انحراف استاندارد در  3تکرار است

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،در نسبت
 WPC 1:1به  ،OSASویسکوزیته کمتری در مقایسه با دو
نسبت دیگر در تمام نقاط  pHمشاهده شد .محلولهای پلی-
ساکاریدی معموال ویسکوزیته باالتری نسبت به محلولهای
پروتئینی دارند و این روند در تطابق با یافته های سایر
دانشمندان برای پروتئین سویا-صمغ گوار /زانتان-WPI ،
کربوکسی متیل سلولز و سدیم آلجینات-ژالتین میباشد
) ،(Raei, Rafe, & Shahidi, 2018از این رو اثر نسبت
 WPCبه  OSASبر ویسکوزیته مخلوط کمپلکس معنیدار
بود( .)P>0/05در  4 pHو نسبت  WPC 1:1به ،OSAS
باالترین میزان ویسکوزیته مشاهده شد ( 1/301میلی
پاسکال ثانیه) که نشانگر آن است که در این نقطه عالوه بر
برهمکنشهای الکترواستاتیکی ،بیشتر بودن میزان OSAS
نیز منجر به افزایش ویسکوزیته شده است (Liu et al.,
) .2015; Khoolosi et al., 2021با افزایش یا کاهش نسبت،
گروههای آمید مثبت روی  WPCقادر به خنثیسازی گروه-
های باردار اکتنیل بر روی  OSASنیستند ،بنابراین مخلوط
کمپلکس در نسبت  1:1دارای مقاومت باالیی نسبت به
جریان است ( 1/160میلی پاسکال ثانیه) .بار الکتریکی
موجود روی کمپلکس  WPC - OSASمیزان تشکیل

صهبایی اجاللی و رضوی
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کوآسروات نامحلول را کاهش داده و منجر به افزایش
مقاومت در برابر جریان میگردد .Liu) (et al., 2017
) ،(Wang et al., 2015با بررسی ویسکوزیته ظاهری محلول
 %5وزنی/وزنی -WPIکارآگینان ،با افزایش غلظت کارآگینان
از  0/05تا  % 0/15وزنی/وزنی ،میزان ویسکوزیته از 3/14
تا  18/6میلیپاسکال ثانیه افزایش مییابد که بیانگر تاثیر
مقدار پلیساکارید بر ویسکوزیته سیستم مورد مطالعه است.
بر طبق نتایج آنالیز واریانس ،اثر متقابل  pHو
نسبت  WPCبه  OSASنیز بر ویسکوزیته معنیدار بود
( .)P>0/05همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود،
با کاهش نسبت  WPCبه  OSASاز  1:1در  6 pHتا 1:1
در  ،4 pHمیزان ویسکوزیته از  1/141تا  1/301میلی
پاسکال ثانیه افزایش مییابد .اگرچه مطابق جدول ()1
ویسکوزیته  OSASکم است ،اما نتایج این مطالعه نشان داد
که میتواند بر روی ویسکوزیته محلول کمپلکس بیشاز
 WPCتاثیر گذار باشد ) Schmitt, Sanchez, Desobry-
 .)banon , & Hardy, 1998عالوه بر اینکه برهمکنشهای
الکترواستاتیکی بین  WPCو  OSASبر ویسکوزیته سیستم
اثر میگذارد ،اما ذکر این نکته ضروری است که تغییرات در
ویسکوزیته تنها ناشی از برهمکنشهای الکترواستاتیک
نیست و به سایر برهمکنشهای بین مولکولی و ویژگیهای
هیدراسیون مولکولها نیز مربوط میشود .اختالط
بیوپلیمرها بر ویژگیهای هیدراسیون پلیمر اثر میگذارد و
این ممکن است به صورت سینرژیستی (هم افزایی) و یا
آنتاگونیستی (ناسازگاری) باشد (.)Tolstoguzov, 1991
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برهمکنشهای
الکترواستاتیک منجر به افزایش ویسکوزیته سیستم WPC-
 OSASمخلوط میگردد.

میزان کدورت نیز تغییر چندانی نمیکند .افزایش اندک در
میزان جذب  OSASناشی از کاهش بار الکتریکی OSAS
میباشد ،(Khoolosi et al., 2021) .جذب صمغ دانه شاهی
را به عنوان یک پلیساکارید آنیونی در غلظت %0/3
وزنی/وزنی و  pHبین  1تا  1برابر  0/5گزارش نمودند که
در کل بازهی  pHتغییر چندانی نداشت .بطور مشابهLiu) ،
 (et al., 2017مقدار جذب  0/005را برای محلول %0/015
وزنی/وزنی صمغ کلزا در  1 pHتا  1به عنوان یک صمغ
آنیونی گزارش کردند که در کل بازه  pHتغییر چندانی
نداشت.
مطابق شکل ( ،)1بیشترین میزان جذب برای WPC
در  pHبرابر  5مشاهده شد ( .)1/545از آنجایی که
بتاالکتوگلوبولین جز تشکیلدهنده پروتئین آبپنیر است،
رفتار تجمعی  WPCرا کنترل میکند )& Puerta-gomez
 pH .(Castell-perez, 2016نقطه ایزوالکتریک ()pHIP
معادل با  5برای بتاالکتوگلوبولین در سایر منابع ذکر شده
است ( & Santipanichwong, 2008; Jones, Decker,
 ،(Liu et al., 2017) .)Mcclements, 2009باالترین میزان
جذب برای محلول  %0/015وزنی/وزنی  WPIرا در حدود
 0/1در  5 pHگزارش نمودندAzarikia & Abbasi,) .
 (،2015برای محلول  % 0/04وزنی/وزنی  WPIبیشترین
کدورت را در  5 pHو به میزان  0/05گزارش نمودند.
)(Khoolosi et al., 2021؛ نیز بیشترین میزان جذب را
برای غلظت  %0/3وزنی/وزنی  WPCدر  4/5 pHدر حدود
 1گزارش کردند.
OSAS
Ratio 1:2 WPC:OSAS
Ratio 1:1 WPC:OSAS
Ratio 2:1 WPC:OSAS
WPC
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Turbudity

کدورت

کدورت با اندازهگیری پراکنش نور به روش طیفسنجی به
عنوان تابعی از  ،pHبرای بررسی کمپلکسها مورد استفاده
قرار میگیرد ) .(Weinbreck et al., 2003شکل ( )1اثر pH
 3تا  6را بر پروفایل جذب  OSAS ،WPCو WPC-OSAS
به عنوان تابعی از نسبت بیوپلیمرها ( 1:1 ،1:1و  )1:1نشان
میدهد .کدورت  OSASدر کل بازهی  3 pHتا  6در حدود
 0/1باقی ماند .با توجه به آنیونی بودن  OSASدر تمام
pHهای مورد مطالعه ،نیروهای دافعه الکترواستاتیک از
تشکیل ذرات تجمع یافته جلوگیری نموده و در نتیجه

0
6.50

5.50

4.50

pH

3.50

2.50

شکل  -2اثر  pHبر کدورت  OSAS ،WPCو مخلوط های WOC-

 OSASدر غلظت کل ( %0/5وزنی/وزنی)

براساس نتایج آنالیز واریانس ،اثر  pHبر کدورت معنی-
دار بود ( .)P>0/05با توجه به شکل ( ،)1در نسبت 1:1

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

 WPCبه  ،OSASبا کاهش  pHاز  6به  ،5کدورت از 1/111
به  4/115افزایش یافت و پس از رسیدن به مقدار حداکثری
در  )6/001( 4 pHمجددا روند کاهشی به خود گرفت و در
 pHبرابر  ،3به مقدار  1/911رسید .این روند در دو نسبت
دیگر نیز مشاهده شد .همچنین نتایج ارائه شده در شکل
( )1نشان می دهد در بین pHهای مورد مطالعه pH ،بهینه
کوآسرواسیون کمپلکس ( )pHoptدر  pHبرابر  4مشاهده
شد ،(Behrouzain et al., 2019) .نیز در نسبتهای ،1:4
 1 :6/6و  WPI 1:8به صمغ دانه ریحان در غلظت %0/1
وزنی/وزنی در بازه  1 pHتا  1کدورت را بررسی کردند و در
 5 pHکه  pHبهینه برای فرآیند کوآسرواسیون کمپلکس
بود ،بیشترین میزان جذب در تمام نسبتها مشاهده شد.
) ،(Liu et al., 2017بیشترین میزان جذب کمپلکس
 -WPIصمغ کلزا در نسبت  1:1و غلظت کل %0/1
وزنی/وزنی را در  3/5 pHو به میزان  0/6گزارش کردند .با
توجه به پدیدههایی که در حضور  WPCو  OSASدر محلول
آبی رخ میدهد ،میتوان افزایش کدورت را این چنین
توصیف کرد :در pHهای باال به علت وجود بار منفی در هر
دو بیوپلیمر و دافعه الکترواستاتیک ،سامانه حالت محلول و
پایدار را داشته است .برهمکنش  WPCو  OSASدر pHهای
باالتر از  pHایزوالکتریک  ،WPCمحدودهای که هر دو
بیوپلیمر دارای منفی میباشند در پژوهشهای پیشین
گزارش شده است ( pHبرابر با  .)6در  ،5 pHبا کاهش pH
و افزایش بار مثبت  ،WPCبرهمکنش بین دو بیوپلیمر به
واسطهی وجود جاذبه الکترواستاتیکی صورت گرفته و سبب
تشکیل کوآسروات میگردد که با افزایش مقدار کوآسروات
تشکیل شده ،کدورت و در نتیجه میزان جذب افزایش می-
یابد .اگرچه در این نقطه به علت تشکیل کوآسروات نامحلول
میزان جذب کاهش مییابد ،زیرا با کاهش  pHو برابر شدن
بارهای مثبت و منفی موجود در سامانه ،تجمع ،رسوب و به
عبارت دیگر کوآسروات نامحلول تشکیل میگردد که موجب
کاهش کدورت سامانه شده است (Mohammadi et al.,
) .2019; Behrouzain et al., 2019همان طور که اشاره شد،
با توجه به نسبت  WPCبه  ،OSASبار الکتریکی ذرات و
اندازه ذرات متفاوت خواهد بود .در  5 pHبسته به نسبت
اختالط دو بیوپلیمر ،تجمع و رسوب کمپلکس اتفاق افتاد و
مخلوطی از کمپلکسهای محلول و نامحلول تشکیل شد
Schmitt et al., 1998; Weinbreck) et al., 2003; De
 .Kruif, Weinbreck, & Vries, 2004; (Raoufi et al.,با
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کاهش  pHاز  5به  ،4میزان تشکیل کمپلکسهای نامحلول
کاهش و میزان تشکیل کمپلکسهای محلول افزایش یافت
که دلیل آن باالتر بودن پتانسیلزتای ذرات در این pH
نسبت به  5 pHاست .اگرچه نتایج آزمون اندازه ذرات نشان
داد که اندازه ذرات کمپلکس در  4 pHباالتر از  5 pHاست،
اما به دلیل پتانسیلزتای باالتر ذرات و پایداری و محلول
بودن ذرات کمپلکس ،میزان کدورت افزایش بیشتری
نسبت به  5 pHاز خود نشان داد .همانطور که در شکل
( )1مشاهده میشود ،در  pHبرابر با  3در تمامی نسبتها
نیز به دلیل تشکیل کمپلکسهای محلول بین  WPCو
 ،OSASمیزان جذب نسبت به محلولهای شاهد باالتر است
و اختالف آماری معنیداری مشاهده میگردد (.)P>0/05
با توجه به نتایج آزمون اندازه ذرات میزان جذب پایینتر در
 3 pHرا میتوان به اندازه کوچکتر ذرات کمپلکس نسبت
داد ).(Raoufi et al., 2017
با توجه به نتایج آنالیز واریانس ،اثر نسبت اختالط بر کدورت
محلولهای  WPC-OSASمعنیدار بود ( .)P>0/05شکل
( )1نشان میدهد که بیشترین میزان کدورت در همه pH
ها در نسبت  WPC 1:1به  OSASمشاهده شد ،که ممکن
است به دلیل تشکیل کمپلکسهای بزرگتر در مقادیر باالی
 WPCباشد .کدورت از مقدار  4/313در نسبت WPC 1:1
به  OSASتا  6/001در نسبت  WPC 1:1به OSAS
افزایش یافت ((Behrouzain .)Krzeminski et al., 2014
) ،et al., 2019نیز در مورد کمپلکس -WPIصمغ دانه
ریحان مشاهده کردند با افزایش نسبت  WPIاز  1:4تا :6/6
 ،1میزان کدورت از  5/155تا  5/408افزایش مییابد .هم-
چنین بیشترین میزان کدورت ( )6/116در نسبت 1:8
-WPIصمغ دانه ریحان گزارش شد(Raoufi et al., .
) ،2017بیشترین میزان کدورت را در نسبت -WPI 1:1
صمغ کتیرا در غلظت کل ( %1درحدود  )8گزارش دادند ،با
کاهش یا افزایش نسبت از نقطه  ،1:1میزان کدورت کاهش
یافت و میزان کدورت در نسبت  WPI 1:10به صمغ
درحدود  6بدست آمد .با توجه به شکل ( ،)1کدورت کمتر
کمپلکس در نسبت  WPC 1:1به  OSASرا میتوان به
حضور مقادیر اضافی  OSASنسبت داد که با ذرات پروتئین
وارد واکنش نشدهاند و دارای اندازه کوچکی هستند و منجر
به کدورت پایینتر شده اند ).(Stone & Nickerson, 2012
البته دو علت دیگر نیز برای توصیف این مطلب ارائه شده
است :با کاهش نسبت  WPCبه  OSASبه طور کلی میزان
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جذب محلول کمپلکس کاهش مییابد و یا در این نسبت،
تعادل بارهای الکتریکی به صورت بیشتری اتفاق میافتد
).(Raoufi et al., 2017; Behrouzain et al., 2019
مطابق نتایج آنالیز واریانس اثر متقابل  pHو نسبت معنیدار

بود ( .)P>0/05بدین صورت که با افزایش نسبت تا 1:1
 WPCبه  OSASو کاهش  pHتا  ،4میزان جذب به بیش-
ترین میزان خود میرسد .کمترین میزان جذب در نسبت
 WPC 1:1به  OSASدر  6 pHبا تغییر دو عامل  pHو
نسبت ،تبدیل به بیشترین مقدار در نسبت  WPC 1:1به
 OSASدر  4 pHمیگردد که بیانگر اثر متقابل دو عامل
 pHو نسبت بر کدورت محلول است .این روند در تحقیقات
) Khoolosi et al., (2021( ،(Behrouzain et al., 2019و
) (Raoufi et al., 2019نیز مشاهده شد.
گروههای عملگر شیمیایی

باندهای مرتبط با آمید نوع یک وابسته به ساختار ثانویه
اسکلت پروتئین هستند و باندهای مهمی برای ارزیابی
مقداری ساختار ثانویه پروتئین میباشند .باندهای در ارتباط
با آمید نوع دو در نتیجهی پیوند کششی  CNو خم شدن
صفحهای  NHاتفاق میافتد .بنابراین جابهجایی و تغییر این
دو باند گسترهی واکنش  WPCبا  OSASرا مشخص می-
کند .هنگامی که  WPCبا  OSASوارد واکنش میشود،
باندهای مربوط به آمید نوع یک و آمید نوع دو باقی میمانند
و باندهای مربوط به کربوکسیالت و  OSAدر مخلوط قابل
شناسایی نخواهند بود .عالوه بر این تغییرات پیکهای آمید
نوع یک و آمید نوع دو و کاهش شدت آنها بیانگر تغییرات
کانفورماسیونی است که از طریق برهمکنش  WPCو
 OSASاتفاق میافتد ).(Guerrero, Kerry, & Caba, 2014
مطالعات  FTIRچشمانداز روشنتری از برهمکنشهای
شیمیایی بین بیوپلیمرها را فراهم میکند.
شکل ( )3طیف ( FTIRنمودارهای جذب)  OSAS ،WPCو
( OSAS-WPCدر نسبت  )1:1را نشان می دهد .با مالحظه
طیف جذب  WPCمی توان دریافت که پیک 3303/34
متناظر با ارتعاشات کششی پیوند  OHمیباشد .پیک جذبی
دیگر در 3011/44ارتعاشات جذبی مربوط به پیوندکششی
 NHآمید نوع دو است ،WPC .حاوی مقداری چربی میباشد
که میتوان به حضور آن در چند پیک پی برد .پیک
 1861/08بیانگر پیوندکششی نامتقارن  CHدر گروه CH3
اسید چرب ،پیک  1811/93متناظر با پیوند کششی

نامتقارن CH2در اسید چرب و پیک  1911/18بیانگر پیوند
کششی نامتقارن  CHدر اسید چرب میباشد .پیک جذبی
در  1651/19مربوط به پیوندکششی  COاست (واحد
استیل  CONH2ویژگی گروه آمید نوع یک) .پیک های
 1535/19و 1448/34مربوط به خمش  NHو کشش CN
است که از ویژگیهای گروه آمید نوع دو است .باند
 1448/34نمایانگر تغییر شکل پیوند  CHدر گروه CH2
پروتئینهاست .پیک  1385/64نشانگر پیوندکششی متقارن
گروه  COO-در ساختار اسیدهای چرب است (Davis,
Carrillo-navas,

;2014

Hansen,

&

Foegeding,

 .)Barrera-díaz, & Martínez-vargas, 2017در مورد
 ،OSASپیک  3394/91در ارتباط با کشش پیوند
هیدروژنی گروه هیدروکسیل است (شکل  .)3پیک مربوط
به پیوند  CHکه ناشی از ارتعاشاتکششی (تغییر شکل
محوری) است در نقطه  1811/31ظاهر شده است .پیک
مربوط به نقطه  1018/01در ارتباط با ساختارکریستالی و
پیک  1015/08در ارتباط با ساختار آمورف  OSASاست.
پیک  1380ناشی از ارتعاشات حاصل از خم شدن پیوند C-
 OHدر مولکول  OSASاست .پیک  1641/11بیانگر گروه
کربوکسیالت است ( .)COO-ارتعاشات کششی پیوند  COدر
گروه  C-O-Hدر پیک های  941/04 ،1153/11و 158/80
ظاهر شده اند .پیک مشخص  OSAدر نقطه 1111/68
مشاهده گردید که نشاندهندهی پیوند  COدوگانه است
.Wang, Su, & Wang, 2010; Aytunga,) (2014

طیف کمپلکس  OSAS-WPCبرای بررسی برهمکنشهای
بین مولکولی بین  WPCو  OSASمورد استفاده قرار گرفت.
از آنجایی که طیف  OSAS-WPCمتفاوت از طیف هریک
از دو بیوپلیمر به تنهایی است ،میتوان نتیجه گرفت که دو
بیوپلیمر از لحاظ ترمودینامیکی در تطابق با یکدیگر بوده و
برهمکنشهای الکترواستاتیکی بین گروه کربوکسیل
 OSASو گروههای عملگرشیمیایی  WPCاتفاق افتاده است
 .Raei et al.,) (2018در طیف  ،OSAS-WPCدر 4 pH
پیک های جذبی  3360/96و  1811/61پیکهای معمول
گروه  OHو ارتعاشات کششی  CHمیباشد .پیک های
 1656/41و  1541/15مرتبط با ارتعاشات پیوند دوگانه CO
و پیوند  NHمیباشد .پیک آمید نوع دو برای کمپلکس
 WPC-OSASتضعیف میشود که میتواند نشاندهندهی
تشکیل کمپلکس بین  WPC-OSASدر  pHبرابر با  4باشد
که این موضوع در نتایج ) (Raei et al., 2018و ) Carrillo-
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به دام انداختن ترکیبات زیست فعال باشد ( Huang, Sun,

 ،(navas et al., 2017نیز مشاهده شدند .جابهجایی پیوند
هیدروژنی در بازه  3100تا  3300متناظر با ارتعاشات
کششی پیوند قوی  OHاست و این بدین معناست که
پیوندهای هیدروژنی تاثیر مهمی بر برهمکنش بین گروه-
های آمید  WPCو گروه هیدروکسیل  OSASدارند.
) ،(Carrillo-navas et al., 2017نیز به جابه جایی پیک
گروه  OHرا در کمپلکس  – WPIموسیالژ تمرهندی به
عنوان گواهی بر تشکیل کمپلکس بین  WPIو صمغ اشاره
کردند .به نظر میرسد که تغییراتی در ساختار ثانویه WPC
ایجاد میگردد که منجر به توسعه برهمکنش دو بیوپلیمر
میگردد .پیک  1459/34مربوط به گروه  COO-و پیک
 1111/68مربوط به گروه  OSAحذف شده اند (Carrillo-

 .)Xiao, & Yang, 2012نتایج آزمون  SEMبه مانند
آزمون  FTIRبرهمکنش بین  WPCو  OSASرا تایید می-
کند .با توجه به تغییر خواص مورفولوژیکی در آزمون SEM
در مورد مخلوط  WPC-OSASنسبت به  WPCو OSAS
در محلول آبی میتوان انتظار رفتار بین سطحی متفاوتی
از  WPCرا برای کمپلکس  WPC-OSASپیش بینی کرد.

.)navas et al., 2017
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شکل  -3طیف ( FTIRبرحسب جذب) نمونه های ،WPC
 OSASو کمپلکس  OSAS -WPCدر نسبت  1:1و  pHبرابر با 4

ریز ساختمان

تصاویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMنشان داد ذرات
 WPCکروی شکل هستند (شکل  ،OSAS .)4aنیز دارای
ساختار کروی میباشد بگونه ای که گرانولهای نشاسته
در شکل ( )4bبخوبی مشخص است .تصاویر کمپلکس
 WPC-OSASنشان داد که برهمکنش های بین این دو
بیوپلیمر در طی فرآیند خشککردن انجمادی منجر به
ایجاد ساختار شبکهای و ورقهای میشود که دارای
ساختاری غیر یکنواخت ،همراه با واکوئلهایی در ساختار
خود است (شکل  )4c-dکه میتواند مکان مناسبی برای

شکل  -4تصاویر میکروسکوپ الکترونی ) (SEMاز ،)a( WPC
 )b( OSASو کمپلکس  )c( WPC-OSASدر  4 pHو نسبت ،1:1
بزرگنمایی  500برابر و کمپلکس  )d( WPC -OSASدر  4 pHو
نسبت  ،1:1بزرگنمایی  5000برابر

نتیجه گیری
این تحقیق با هدف بررسی اثر  pHو نسبت  WPCبه
 OSASبر خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس دو
بیوپلیمر انجام گرفت .در بخش اول نتایج آزمون های
ساختاری نشان داد که پتانسیل زتای سامانه با افزایش
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 منجر به بروز رفتارWPC بارالکتریکی متفاوت نسبت به
 باالترین کدورت در بین تمام نسبتها.جریانی جدیدی شد
WPC 1:1  و در نسبت4 pH های مورد آزمایش درpH و
 که به علت برهمکنش، مشاهده شدOSAS به
 و همچنین باالتر بودنOSAS  باWPC الکترواستاتیک
 نیز نشانگرFTIR  آزمون. استOSAS  بهWPC نسبت
 از طریق تضعیف پیک آمیدOSAS  وWPC برهمکنش بین
OSA  و حذف پیکهایOH  جابجایی پیک پیوند،نوع دو
 نتایج، در بخش خواص مورفولوژیکی.و کربوکسیالت بود
 هر یکOSAS  وWPC  مشخص کرد که ساختارSEM
جداگانه کروی است در حالی که پس از تشکیل کمپلکس
 پودر حاصل ساختاری شبکهای و ورقهای از،OSAS-WPC
 نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که.خود نشان داد
 تاثیر مثبتی برWPC  باOSAS برهمکنش الکترواستاتیک
-ویژگیهای ساختاری و مورفولوژیکی بر اساس نتایج آزمون
، ویسکومتری، پتانسیل زتا،های تعیین اندازه ذرات
. گذاشته استSEM  وFTIR ،کدورتسنجی

صهبایی اجاللی و رضوی

) شباهتWPC(  به نمونه شاهدOSAS  بهWPC نسبت
 نقطه تعادل،WPC  بهOSAS  با افزودن.بیشتری پیدا کرد
کمپلکس به مقادیر پایینتر جابجا شد که به دلیل
 بر بار الکتریکی سیستم و جابجایی نقطه تعادلOSAS اثر
 همین امر منجر به. بودWPC بارهای الکترواستاتیک در
- OSAS بروز رفتارهای عملکردی متفاوتی در کمپلکس
، بر مبنای نتایج اندازه ذرات. گردیدWPC  نسبت بهWPC
 و نسبتpH  تحت تاثیر،WPC-OSAS کمپلکسهای
WPC  اندازه ذرات باالتری را در مقایسه با،OSAS  بهWPC
شاهد از خود نشان دادند که به دلیل برهمکنشهای
 باالترین اندازه.الکترواستاتیک و رفتار تجمعی آنها میباشد
 بیشترین. مشاهده شد4 pH  و در1:1 ذرات در نسبت
4 pH  و درOSAS  بهWPC 1:1 ویسکوزیته در نسبت
 و برهمکنشهایOSAS  یعنی حضور.مشاهده شد
 باالتر. تاثیرگذار بودWPC الکترواستاتیکی بر رفتار جریان
 به دلیل بیشتر بودنpH بودن میزان ویسکوزیته در این
 تشکیل ذرات با اندازه.نسبت در محلول کمپلکس میباشد
بزرگتر و همچنین تشکیل کمپلکسهای الکترواستاتیک با
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Abstract
In this study, interaction between WPC and OSAS as a function of pH (3, 4, 5, 6) and biopolymers ratio
(1:2, 1:1 and 2:1) at total concentration of 1% w/w was investigated by measuring the structural
(turbidity, particles size, Zeta potential, viscometery, FTIR) and morphological (SEM) properties.
Maximum zeta potential was observed at 2:1 biopolymers ratio and pH 3. With increasing pH and
decreasing ratio of WPC: OSAS, zeta potential value was decreased. At ratio 1:2 and pH 6 minimum
zeta potential was gained. Minimum particles size was observed at ratio 1:2 and pH 6 (0.819µm) in
which with decreasing pH to 4 and increasing ratio up to 2:1, it was maximized (2.260). Turbidity results
was in accordance with particles size measurements and maximum and minimum results was observed
at the same points. At ratio 1:2 and pH 4, maximum viscosity was observed (1.301mPa.s). Reducing the
ratio and increasing pH led to minimum viscosity at pH 6 and ratio 2:1 (1.147mPa.s). In all measured
characters, there was significant difference between control (WPC) and complex samples. FTIR study
revealed that by complexation between WPC and OSAS, amid II peak was weakened and carboxylated
and OSA group's peak were removed. SEM images showed that with formation of electrostatic complex,
spherical structures of WPC and OSAS have been changed to porous network and sheet structures.
Keywords: Electrostatic complex, Hydrocolloid, Modified starch, Whey proteins

