
 

 

 

 

 

 

 

ی چینرایی و حروفآشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهاین مقاله برای انتشار پذیرفته

 .ذکر نمایید DOIباشد. لطفاً مقاله را با کد می

 
مقالۀ کامل پژوهشی  

https://journals.rifst.ac.ir 

 نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
 

https://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2022.338470.1349  
 

 ۀنشاست-پنیرپروتئین آب ۀخواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتر

 هاو نسبت بیوپلیمر pHثیر أشده: تاصالح

 *1سید محمد علی رضوی، 1اجاللی محسن صهبایی

 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران -1

 (s.razavi@um.ac.ir)نویسنده مسئول  *

 چکیده 

با شده و نشاسته اصالح( WPCپنیر )در این پژوهش، تقابل بین کنسانتره پروتئین آب

( و نسبت 3 ،4 ،5 ،6) pHبه عنوان تابعی از  (OSAS) اکتنیل سوکسینیک انهیدرید

WPC  بهOSAS (1:1 ،1:1  در غلظت کل 1:1و )خواص  یبا اندازه گیروزنی/وزنی  %1

( و مورفولوژیکی FTIRزتا، ویسکومتری، اندازه ذرات، پتانسیلسنجی، ساختاری )کدورت

(SEM )و  دو بیوپلیمر 1:1زتا در نسبت ترین میزان پتانسیلشد. بیش ارزیابیpH 3 

زتا کاهش میزان پتانسیل OSASبه  WPCو کاهش نسبت  pHمشاهده شد. با افزایش 

ترین اندازه ذرات در نسبت کم ترین مقدار خود رسید.به کم pH 6و  1:1یافت و در نسبت 

و افزایش نسبت  4تا  pHمیکرومتر( که با کاهش  918/0مشاهده گردید ) pH 6و  1:1

سنجی میکرومتر(. نتایج آزمون کدورت 160/1ترین مقدار رسید )به بیش 1:1تا  بیوپلیمرها

 کدورت در نقاطترین میزان ترین و کمدر تطابق با نتایج آزمون اندازه ذرات بود و بیش

مشاهده شد  pH 4و   1:1ترین میزان ویسکوزیته در نسبت مشابهی مشاهده گردید. بیش

ترین ، کمpHو افزایش  WPCبه  OSASپاسکال ثانیه(. با کاهش نسبت میلی 301/1)

پاسکال ثانیه(. در میلی 141/1مشخص شد ) pH 6و  1:1میزان ویسکوزیته در نسبت 

شاهد و  WPCداری بین مقادیر ری شده اختالف آماری معنیگیتمامی صفات اندازه

آمید نوع  تضعیف پیک FTIR(. در آزمون P<05/0های کمپلکس وجود داشت )محلول

های گواهی بر تشکیل کمپلکس OSAکربوکسیالت و گروه  دو و حذف پیک

ای هنشان داد با تشکیل کمپلکس SEMبود. نتایج  OSASو  WPCالکترواستاتیکی بین 

-تغییر کرده و تبدیل به ساختار شبکه OSASو  WPCالکترواستاتیک ساختارهای کروی 

 گردد.ای میای و ورقه

 31/01/1401تاریخ دریافت: 

 14/05/1401تاریخ پذیرش: 

 

 ی کلیدی هاواژه

 پنیر پروتئین آب

 کمپلکس الکترواستاتیک

 نشاسته اصالح شده

 هیدروکلویید

1 

 مقدمه 

های کمپلکس و هتروژنی هستند که از غذایی سیستممواد

اند. در ساختارهای شیمیایی متفاوتی تشکیل شده

ا و هها، لیپیدها، کربوهیدراتمحصوالتی که حاوی پروتئین

های بین اجزای تشکیل ها هستند، برهمکنشالکترولیت

خوبی متعادل شود تا سیستم دهنده مختلف بایستی به 
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هایی از این دست موضوع ایداری حاصل گردد. برهمکنشپ

 غذایی ی صنایعحوزه مورد عالقه بسیاری از دانشمندان

شده است و تاکنون مقاالت مروری متعددی در این حوزه 

 ;Samant, 1993; Ledward, 1993) منتشر شده است

Dickinson, 1998; Turgeon, Beaulieu, Schmitt, & 

Sanchez, 2003; Kasapis, 2008 (. 

-دهنده، قوامعوامل ژل عنوانه ب ساکاریدهاها و پلیپروتئین

ها نقش مهمی در ها و امولسیونکننده کفدهنده، پایدار

های ساختاری، مکانیکی و فیزیکوشیمیایی مواد ویژگی

ا هساختاری پروتئین-کنند. خواص عملکردیغذایی ایفا می

ر ها با یکدیگر و سایآن ساکاریدها متاثر از برهمکنشو پلی

. (Tolstoguzov, 1991)های غذایی است اجزای سیستم

ه به همراه یکدیگر ب هاساکاریدها و پلیبنابراین پروتئین

ی عملگرا در بسیاری از محصوالت غذایی عنوان مواد اولیه

استفاده ها مورد ها و کفها، امولسیونها، ژلاز قبیل محلول

از بیوپلیمرها با  یک گیرند. خواص عملکردی هرقرار می

شود. به عنوان مثال، حضور بیوپلیمر دیگر اصالح می

 حاللیت، پایداری کانفورماسیون، تشکیل ژل، فعالیت

گی کنندهای کفهای امولسیفایری و ویژگیسطحی، ویژگی

 ها به طور شدیدی تحت تاثیر برهمکنشبسیاری از پروتئین

گیرد. فهم کامل از مبانی مولکولی ساکاریدها قرار میبا پلی

ساکاریدی و اثر این پلی-های پروتئینیبرهمکنش

-های فیزیکوشیمیایی و حسی موادها بر ویژگیبرهمکنش

سازد تا در ی موادغذایی را قادر میغذایی دانشمندان حوزه

تر و های غذایی به صورت سنجیدهطراحی سیستم

 ( ,Harnsilawatک عمل کنندسیستماتی

(Pongsawatmanit, & Mcclements, 2006 . 

در ماده اولیه با ارزش پنیر به عنوان آب های پروتئین

های به دلیل ویژگیغذایی فرموالسیون محصوالت 

 مورد بسیار مطلوب ای و سالمتی بخشتغذیهعملکردی، 

 ;Firebaugh, & Daubert, 2005 دنگیراستفاده قرار می

Hou, Pu, Zou, Diao,) Zhao, & Xi, 2019  .(روتئینپ 

و ایزوله  1(WPCبه دو صورت کنسانتره )پنیر آب های

(WPI)1  هان کازئی سایر منابع پروتئینی مانندنسبت به 

 ,Abbas, Bashari,) (Akhtar, Wei, & Zhangترارزان

-Séverin & Wen) دارند باالتریهضم و جذب  و 2014

shui, 2006).  
 اکتنیل سوکسینیک انهیدریدبا  شده نشاسته اصالح

(OSAS )ارزان  فیلیکیک امولسیفایر بیوپلیمری آمفی

                                                           
1 Whey protein concentrate 

تواند بر روی است. بخش انتهایی هیدروفوب آن میقیمت 

های هیدروفیل آن بر روی فاز فاز روغنی جذب شده و گروه

سطحی منجر به  شوند و با کاهش کششآبی جذب می

 & ,Li, Xiao, Li) شودمیها  ها و کف امولسیونپایداری 

Xie, 2018). OSAS حرارت  به دلیل پایداری در برابر درجه

یونی مورد توجه  و قدرت pHاز ی وسیعی باال و در گستره

جایی که از آن (Abbas et al., 2014) است قرار گرفته

 میاسیدهای کربوکسیلیک دارای  OSASزنجیره جانبی در 

ی سطح الکترولیت باردار فعالبه عنوان پلی OSAS باشند،

شناخته شده  ،که به طور ضعیفی دارای بار منفی است

دارای  OSASنشان داد که  محققاننتایج تحقیقات  .است

ر پنیسطحی مشابه با پروتئین آب سطحی و کشش فعالیت

 (& ,Torres, Murrayفیلیک آن استبه علت ماهیت آمفی

(Sarkar, 2016. OSAS  به طور گسترده در صنایع غذایی و

به عنوان امولسیفایر و عامل انکپسوله کننده مورد استفاده 

  .(Wu & Macclements, 2015) قرار گرفته است

بر مبنای مخلوط بیوپلیمرها  مواد غذاییبرای فرموالسیون 

ضروری است تا اثر برهمکنش  ساکاریدها(و پلی هاپروتئین)

ساختار و ترکیب بتوان تا  شودهای آبی درک ها در محیطآن

 ( ادمورد بررسی قرار د تحت شرایط مختلفرا ها آن
Sadahira, Rezende, Rodrigues, Yamada, Cunha, & 

(Netto, 2015.  کوآسرواسیون فرآیند رک ددر یک تحقیق

وزنی/وزنی  %3و صمغ عربی در غلظت کل  WPIکمپلکس 

 1:1نسبت  و 5/4و  35/4، 4 ،9/3، 5/3، 3های pH در

WPI  به صمغ انجام شد و نتایج آزمایشات نشان داد که

pH 4، pH ر این د زیرا بهینه برای تشکیل کمپلکس است

 ترین میزان ویسکوزیته و کدورت مشاهده شدنقطه بیش

(Weinbreck et al., 2003) .های الکترواستاتیکی کمپلکس

WPI  1:1تا  1:9و پکتین در نسبت WPI به پکتین را درpH  

دهی در وزنی/وزنی و حرارت  % 5/0در غلظت کل  6تا  4

دقیقه با هدف بررسی  5درجه سلسیوس به مدت  80دمای 

گرفت پایداری حرارتی ذرات کمپلکس مورد مطالعه قرار 

(Krzeminski, Angelika, Weiss, & Hinrichs, 2014) در .

pH  4 کتین به شدت با نواحی کاتیونی روی سطح پWPI 

ترین دهد و بنابراین بیشدهی واکنش میدر طی حرارت

نشان  افتد. نتایج تحقیقبرهمکنش الکترواستاتیک اتفاق می

 pH 4و پکتین در  WPIدهی کمپلکس داد که  با حرارت

فرآیند کوآسرواسیون  یابد.افزایش می WPIپایداری حرارتی 

2 Whey protein isolate 
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-WPI،  1و موسیالژ دانه تمر هندی WPIکمپلکس در مورد 

وزنی/وزنی  %1و غلظت کل  5/5تا  pH 1عربی در بازه صمغ

 .González-Martínez et al) مورد مطالعه قرار گرفت

و موسیالژ تمر  WPI. برهمکنش بهینه در مورد (2017

سیالژ و در مو-پروتئین 1: 3/0و نسبت  pH  69/3هندی در

پروتئین  4/1: 1و نسبت pH 46/3عربی در صمغ-WPIمورد 

-تشکیل کمپلکس بین FTIRبه صمغ حاصل شد. آزمون 

های الکترواستاتیک و مولکولی از طریق برهمکنش

پیوندهای هیدروژنی  را نشان داد. این مطالعه بیانگر آن بود 

-ری پایدا ،که با انجام فرآیند کمپلکس الکترواستاتیک

و  WPIکمپلکس . یابدافزایش می WPIحرارتی 

غلظت کل ، 1و  9/5، 5/4، 4، 3 هایpHکاپاکارآگینان در 

 گرفتمورد بررسی قرار  1:1وزنی/وزنی و نسبت  1%

(Vargas-Castro et al. 2019) نتایج آزمایشات نشان داد .

بهینه برای تشکیل کمپلکس است.  pH، 5/4تا  pH 4که 

مشاهده شد و  pHترین میزان ویسکوزیته در این بیش

مپلکس از مقاومت باالتری نسبت به تنش برشی و درجه ک

حرارت در مقایسه با هرکدام از بیوپلیمرها به تنهایی 

ی فرآیند کوآسرواسیون بین دیگر برخوردار بود. در مطالعه

WPI و موسیالژ دانه به) QSM1(   به عنوان تابعی ازpH (1 

درصد( و  5/0و  1/0، 05/0های بیوپلیمری )غلظت (،1تا 

بررسی قرار مورد  )80:10تا  QSM (10:80به  WPIنسبت 

باالترین . (Ghadermazi, Asl & Tamjidi, 2019) گرفت

  WPI:QSM،10:30نسبت  ،pH 4در و اندازه ذرات کدورت 

بررسی  .وزنی/وزنی بیوپلیمری مشاهده شد %5/0و غلظت 

در باره درک  یهد تاکنون هیچ تحقیقمنابع نشان می د

تقابل بین کنسانتره پروتئینی آب پنیر و نشاسته اصالح شده 

 از این .سوکسینیک انهیدرید منتشر نشده است با اکتنیل

و  WPCاهداف تحقیق حاضر بررسی خواص کمپلکس  رو

OSAS  وزنی/وزنی دو  %1در محیط آبی در غلظت کل

 OSASبه  WPC سبتبیوپلیمر به عنوان تابعی از ن

بوده است، برای این ( 6و  3 ،4 ،5) pH( و 1:1 و1:1،1:1)

گیری های اندازهخواص ساختاری به کمک آزمون منظور،

سنجی، اندازه ذرات، ویسکومتری و زتا، کدورتپتانسیل

خواص ( و FTIRطیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )

ونی الکترریزساختمانی با آزمون عکسبرداری میکروسکوپ 

 ( اندازه گیری شدند.SEMروبشی )
 

                                                           
1 Tamrinated seed mucilage 

 ها مواد و روش
 مواد

، سدیم OSAS (HICAP100پژوهش شامل  مواد این

، )هامبورگ  Ingredionسوکسینات( از شرکتاکتنیل

 ( وآلمان)درصد از شرکت میلی  WPC 90 آلمان(،

و سود از شرکت مرک  %31هیدروکلریک اسید با خلوص 

 .گردیدتهیه )آلمان( 

 

 هاسازی محلولوش آمادهر

توسط ترازوی آزمایشگاهی با  OSASو  WPCپودرهای 

  OSASهای استوک گرم توزین شدند. محلول 01/0دقت 

 و پسگردید از انحالل پودرها در آب دیونیزه تهیه  WPCو 

محیط ازمایشگاه در دمای ساعت  1از  همزدن به مدت 

 4یخچال )حدود  ، در دمایدرجه سانتی گراد( 15)حدود 

به مدت یک شبانه روز قرار گرفت تا به  (گراددرجه سانتی

وزنی/وزنی  %01/0طور کامل هیدراته شود. از سدیم آزید 

به محلول در جهت جلوگیری از رشد میکروبی استفاده 

قبل از  pHکلریدریک و سود برای تنظیم گردید. از اسید

 ;Wu & Macclements, 2015) آزمایش استفاده شد

Wang, Zhang, & Vardhanabhuti, 2015.) 

با انتخاب حجم  OSASو  WPCمقادیر مشخص از      

های و در نسبت OSASو  WPCمناسب از محلول استوک 

 با دور همزنروی یک  OSASبه   WPC 1:1و  1:1، 1:1

rpm 300   1با یکدیگر مخلوط شد تا به غلظت نهایی% 

محلول را با استفاده از  pHوزنی/وزنی برسد، سپس 

، 3نرمال به مقادیر مشخص  1و  5/0، 1/0اسیدکلریدریک 

 Canaway-SAT 401))متر pHبا استفاده از   6و  5، 4

 استفاده شد. pHرسانده شد. از سود نیز در جهت تنظیم 

درجۀ  55دقیقه در دمای  10ها به مدت سپس نمونه

از قرار دادن  گرم قرار گرفت. پسدر حمام آبگراد سانتی

ها به مدت ، سپس نمونهpHیخ و تنظیم مجدد در حمام آب

-زتا، کدورت های پتانسیلروز پیش از آزمونیک شبانه

دور در دقیقه  300با  همزنسنجی و اندازه ذرات بر روی 

 & Wuهای مربوطه انجام گردید قرار گرفت و آزمون

Macclements, 2015; Oduse, Campbell,) Lonchamp, 

& Euston, 2018; Zhao, Khalid, Shu, (Neves, 

Kobayashi, & Nakajima, 2018. 
 

 

2 Quince seed mucilage 



 4                                                                                                           پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

 زتاگیری پتانسیلاندازه
 وزنی/وزنی %1 هایزتا محلولمقادیر پتانسیل

WPC،OSAS  ها در و مخلوط آنpHی هاو نسبت  ها

بر مبنای تحرک ذرات و به وسیله پراکندگی  اختالط مختلف

مدل -CAD) زتاگیری پتانسیلنور لیزر توسط دستگاه اندازه

Zeta Compact گراد درجۀ سانتی 15، فرانسه( در دمای

برابر  10ها جهت آزمون پتانسیل زتا . نمونهشد اندازه گیری

 .Wu & (Macclements, 2015 ( با آب مقطر رقیق شدند

 

 اندازه ذراتتعیین 

 توسط دستگاه سنجش اندازه ذراتمحلول ها اندازه ذرات 

شد. ضریب  تعیین ساخت کشور ژاپن( ،شیمادزو)شرکت 

و  شدتنظیم  33/1شکست برای فاز پیوسته آب بر روی 

که بر مبنای  45/1ضریب شکست برای فاز پراکنده بر روی 

 (& Wuگردیدبود، تنظیم دستگاه  هایداده

(Macclements, 2015. 

 

 گیری ویسکوزیته دینامیکاندازه

-WPC مخلوطو   WPC  ،OSAS های ویسکوزیته محلول

OSAS  در نسبت وpHل های مشخص شده و در غلظت ک

استفاده از یک ویسکومتر لوله مویینه  با وزنی/وزنی  1%

)کانن آبلود، سمی میکرو ویسکومتر،  کالیبره شده آبلود

تعیین شد. این دستگاه مجهز به یک  (شرکت کانن، آمریکا

ها توسط باشد. نمونهدمای ثابت میتنظیم  رایحمام آب ب

سمپلر وارد ویسکومتر شده و سپس توسط پوآر به قسمت 

ع تا این که مای گردیدباالیی بازوی ویسکومتر مکش اعمال 

به درون حباب باالیی کشیده شود. زمانی که مکش برداشته 

. مدت زمانی که یافتذبه مایع جریان در اثر نیروی جا شد

سد رمایع از محل خط نشانه باالیی به خط نشانه پایینی می

ه از سپس با استفاد .گردیدگیری توسط یک کرنومتر اندازه

ثابت  3g/cm ،kدانسیته بر حسب  𝑝که در آن  𝑝𝑘𝑡 له معاد

باشد، ها بر حسب ثانیه میزمان عبور نمونه tویسکومتر و 

اسکال پها بر حسب میلیویسکوزیته دینامیک تمامی نمونه

 در دمای محیط هاگیریاندازهامی ثانیه محاسبه گردید. تم

 ,Karazhiyan, Razavi) شدند جامان (گراددرجۀ سانتی 15)

Phillip, Fang, Al-assaf, Nishinari, & Farhoosh, 

2009). 

 

 سنجیکدورت

                                                           
1 Optical density 

OD) چگالی نوری
مخلوط و  WPC ، OSASهای ( محلول1

در غلظت کل بیوپلیمر  مختلف،های ها و نسبتpHدر  هاآن

-توسط اسپکتروفتومتری نوری مرئیوزنی/وزنی  1%

ساخت ایران( در  1015مدل  ،AR)فوتونیکس  فرابنفش

از آب مقطر به  گیری شد.نانومتر اندازه 600طول موج 

 Wu) ها استفاده شدعنوان نمونه شاهد برای تمامی نمونه

& Macclements, 2015). 

 

 (FTIR )طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز آزمون
که WPC-OSAS و مخلوط   WPC ،OSASهای نمونه

 (mbar 1/0و فشار  Co15)دمای کن انجمادی توسط خشک

تشکیل یک KBr تهیه و آسیاب شده بودند، با استفاده از

 FTIRمخلوط را داده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر 

(Thermo Nicolet مورد آزمون قرار )ساخت کشور آمریکا ،

. تمام طیف شدخالص تهیه  kBrمرجع توسط  طیف گرفتند.

  cm- تا 400 در دامنه طول موج cm 4-1 رزولوشن باها 

 .et al (Zhao,. 8201)آمد به دست  14000

 

 (SEM)تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی 

تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی توسط دستگاه 

   TESCANشرکت ، MRIA3میکروسکوپ الکترونی )مدل 

شد کیلوولت انجام  10کشور چکسلواکی( در ولتاژ 

 (.1015)محمدامینی و همکاران، 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

امال کفاکتوریل تجزیه و تحلیل آماری نتایج در قالب طرح 

به WPC )در چهار سطح( و نسبت   pH، دو تیمارتصادفی

OSAS  در سه سطح( و در سه تکرار انجام گردید. آنالیز(

ها به روش دانکن در و مقایسه میانگین ANOVAواریانس 

  .شدانجام  SPSS22درصد در نرم افزار  85 داریمعنی سطح

 .ندشد ترسیم Sigmaplot 14نرم افزار  با استفاده ازنمودارها 

 

 نتایج و بحث

 سیل زتانتاپ

بار -ارهای بزتا کمیتی است که اشاره به برهمکنشپتانسیل

 OSAS %1محلول  زتایسیلنبین دوبیوپلیمر دارد. مقدار پتا

ولت میلی -01/11تا  pH 3ولت در میلی -63/6از میانگین 

که به دلیل حضور گروه های  ،(1)شکل  متغیر بود pH  6در

د. در باشکربوکسیلیک اسید در ساختار گروه اکتنیل می
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زتای سیلنپتا Wu & Macclements,) (2015تحقیقات

ولت میلی -5 میانگیناز  OSASوزنی/وزنی  %5/0محلول 

,Klein متغیر بود  pH 6 ولت درمیلی -4/18تا  pH 3 در

2010( )Ben, & Garti, Ishai,, Aserin. ( Khoolosi,

Mazaheri Tehrani, & Razavi, 2021 )زتای سیلنپتا

به عنوان زتای صمغ دانه شاهی را پتانسیل عربی وصمغ

عددی منفی گزارش  6تا  pH 3ی در بازههای آنیونی صمغ

مشابه  pHپتانسیل زتای آنها با  نمودند و روند تغییرات

OSAS .زتای میزان پتانسیل ،(1)شکل مطابق  بودWPC 

 pH  3+ در11/19 میانگین نیز از 6تا  pH 3ی نیز در بازه

 Khoolosi et)متغیر بود.  pH  6ولت در میلی -10/10تا 

2021) .,al و )Behrouzain, & Joyner, 2019, Razavi( 

گزارش  WPIو  WPCپتانسیل زتای  یروند مشابهی را برا

 آنهازتای ، پتانسیلpHکه با کاهش  بدین ترتیب ،دندکر

  .نشان دادکاهش 

)داده ها نشان داده نشده  آنالیز واریانس نتایجمطابق     

ار دهای کمپلکس معنیزتای محلولبر پتانسیل pHاثر  اند(،

دو در هر نسبت  ،(1)شکل . با توجه به (P<05/0)بود 

زتای میزان پتانسیل ،6تا  3از   pHبا افزایش بیوپلیمر،

به  WPC 1:1های کمپلکس کاهش یافت. در نسبت محلول

OSAS ، با افزایشpH  زتا از عدد میانگین پتانسیل، 6تا  3از

 1:1در نسبت  .کاهش یافت ولتمیلی -13/11+ تا 55/11

بود. روند  ولتمیلی -51/15+ تا 91/19این روند کاهشی از 

که  مشاهده شد. علت آن است 1:1مشابهی نیز در نسبت 

های منفی با گروه WPCهای آمین با بار مثبت گروه

واکنش داده و میزان بار الکتریکی  OSASکربوکسیل در 

 (Klein et al., 2010)یابد. محلول کمپلکس کاهش می

صمغ عربی در غلظت  -WPI کمپلکس زتای محلولپتانسیل

 5، 4، 3های pHدر را به صمغ  WPI 3:1و نسبت  %1کلی 

ولت گزارش میلی -19و  -11، -5+، 9ترتیب اعداد به  6و 

,Phillips, &, Kadkhodaee, Fang Raoufi (  . نمودند

(Najafi, 2017   برای کمپلکسWPI-  صمغ فارسی در

به  6و  5، 4، 3های pHبه صمغ در  WPI 10:1نسبت ثابت 

ولت را گزارش میلی -15و  -9+، 11+، 15ترتیب اعداد 

دارد.  تحقیق حاضربهی با نتایج نمودند که روند مشا

(Behrouzain et al., 2019)،  نیز روند مشابهی را در مورد

 دند.کرصمغ دانه ریحان گزارش  -WPIکمپلکس 

)داده ها نشان داده نشده  آنالیز واریانس نتایجمطابق      

 دار بودنیمعنیز زتا بر پتانسیلدو بیوپلیمر اثر نسبت اند(، 

(05/0>P) . در توان دریافتمی (1)شکل با مشاهدهpH  

، OSASبه   WPC 1:1و  1:1 هایدر نسبتو  5ثابت 

می میلی ولت  -81/5و  -03/1 برابربه ترتیب  پتانسیل زتا

، OSASبه   1:1WPCنسبت  برای که حالی در باشد،

در نسبت  احتماال بدست آمد.+ میلی ولت 59/6میانگین 

دهی سطح ذرات برای پوشش OSASمیزان کافی  ،1:1

 3های ثابت pHدر  ،(1)شکل کمپلکس وجود ندارد. مطابق 

های مورد مطالعه زتا در تمام نسبتمیزان پتانسیل 4و 

میزان بار الکتریکی  هاpHاین  در بنظر می رسد .مثبت است

نشاسته به دلیل پروتونه شدن گروه های کربوکسیلیک اسید 

به قدری نیست که قادر به خنثی سازی بار مثبت پروتئین 

های غم تشکیل کمپلکسرپنیر باشد و علیآب

زتا مقادیر پتانسیل، OSASو   WPCالکترواستاتیکی بین 

,riesV Weinbreck ,مثبت است  ها( میزان بار کمپلکس)

Schrooyen, Phillips, & Kruif,) (2003 .(Khoolosi et 

al., 2021)  گزارش دادند با کاهش نسبتWPC  درpH 

به صمغ دانه شاهی تا نسبت  WPC 1:5از نسبت  3ثابت 

+ میلی ولت کاهش 3ولت تا + میلی15زتا از پتانسیل، 1:1

گردید.  مشاهدهنیز روند مشابهی   pHیافت. در سایر نقاط

(Wu & Macclements, 2015)،  با افزایش غلظت دریافتند

OSAS  5/0وزنی/وزنی در غلظت ثابت ژالتین  %1تا  0از% 

میزان بار مثبت کمپلکس از  ،5ثابت  pHدر و وزنی/وزنی 

,Mohammadi ولت کاهش یافت. میلی -9/11+ تا 6/9

Mirzaei, Jafari, & Azari) (Kia, 2019  میزان تغییرات

 %5/0در غلظت ثابت و  5/4ثابت   pHزتا در پتانسیل

ساکارید و صمغ کتیرا به عنوان یک پلی WPIوزنی/وزنی 

 %15/0تا  %05/0آنیونی را با افزایش غلظت صمغ کتیرا از 

ولت گزارش دادند. میلی -91/6+ تا 11/3وزنی/وزنی از 

(Behrouzain et al., 2019)،  نیز روند مشابهی را در مورد

 .مشاهده کردندصمغ دانه ریحان -WPIکمپلکس 

 آنالیز واریانس نتایجو نسبت بر طبق  pH متقابلاثر      

و افزایش  OSAS. با افزایش غلظت (P<05/0) معنی دار بود

pH ،د. رسترین مقدار خود میزتا به پایینمیزان پتانسیل

به  WPC 1:1ترین بار منفی کمپلکس در نسبت بیش

OSAS  با بدست آمدولت میلی -10/13میانگینمقدار و به .

 نقطه تعادل الکترواستاتیک، OSASافزایش میزان 

-تر اتفاق میپایین pHدر مقادیر  WPC-OSAS کمپلکس

انشعاباتی  OSASو   WPCبر اثر تشکیل کمپلکس بین . افتد

ند، ای بار الکتریکی به یکدیگر متصل شدهکه به واسطه



 6                                                                                                           پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

ند. اظ بارالکتریکی خنثی شدهحاوی نواحی هستند که از لحا

-تغییر می pHی این نواحی کانفورماسیون خود را به واسطه

دهند و بنابراین رفتار متفاوتی در فاز آبی با توجه به تغییرات 

pH (1)شکل  دهنداز خود نشان می (Klein et al., 2010). 

 
 

 
 و مخلوط WPC ،OSASبر پتانسیل زتای محلول  pHاثر  -1شکل 

 )وزنی/وزنی( %1در غلظت کل  WOC-OSASهای 

 

 ذرات  قطر اندازه

بیانگر این است که  (1) جدولنتایج آزمون اندازه ذرات در 

و  (میکرومتر 145/0) WPCوزنی/وزنی  %1محلول آبی 

OSAS (638/0 میکرومتر )تری را در اندازه ذرات کوچک

اختالف  و از خود نشان دادندها مقایسه با ذرات کمپلکس 

وجود  OSASو   WPCداری بین اندازه ذرات آماری معنی

)داده ها نشان داده  آنالیز واریانس نتایج با توجه به دارد.

. (P<05/0) دار بودبر اندازه ذرات معنی pHاثر  نشده اند(،

اندازه  ،6برابر  pHدر و  OSASبه   1:1WPCدر نسبت ثابت 

 مشاهده شد pHتری نسبت به سایر نقاطذرات کوچک

هر دو  OSASو   pH، WPC. در این میکرومتر( 981/0)

دارای بار منفی هستند و نیروهای دافعه از تشکیل کمپلکس 

کند، بنابراین ذراتی با اندازه بزرگ ها جلوگیری میبین آن

اندازه ذرات  ،5 تا سطح pHشود. با کاهش تشکیل نمی

یزان ترین م(. بیشمیکرومتر 519/1) ندتر شدبزرگ

برابر  pHبرهمکنش الکترواستاتیک و افزایش اندازه ذرات در 

، pHزیرا در این  ،(میکرومتر 160/1) مشاهده شد 4

 OSASو  WPCتری بین های محلول بیشکمپلکس

 ,Salminen). (Behrouzain et al., 2019) شودتشکیل می

(& Weiss, 2014   با بررسی کمپلکسWPI- پکتین با درجه

 %15/0به پکتین و غلظت  WPI 1:1متوکسیل باال در نسبت 

 pHترین اندازه ذرات را در بیش 6تا  pH 3وزنی/وزنی در 

   گزارش کردند. (میکرومتر 181/0میانگین ) 5/4برابر 

& Hinrichs, 2014) (Krzeminski, Angelika, Weiss,  در

و پکتین با درجه متوکسیل  WPIکمپلکس  بررسی فرآیند

وزنی/وزنی و  %6/0و غلظت کل  1تا  pH 1ی باال در گستره

  pHباالترین اندازه ذرات را در  ،به پکتین WPI 1:5نسبت 

میکرومتر گزارش نمودند.  500/0و عدد میانگین  4

(Khoolosi et al., 2021) در  را ترین اندازه ذراتنیز بیش

و صمغ دانه  WPCوزنی/وزنی کمپلکس  %3/0غلظت کل 

 1تا  pH 1ی به صمغ در بازه WPC 1:5شاهی در نسبت 

. بدست آوردندمیکرومتر  114/0و به  میزان  pH  3را در

های روند مشابهی در مورد سایر نسبت ،(1) جدولمطابق 

WPC  بهOSAS  مشاهده شد. علت باالتر بودن اندازه نیز

های فوق الذکر به پدیده هشقطر ذرات در مقایسه با پژو

ه کشود. به طوریها ارتباط داده میفرکانس برخورد مولکول

ر تتر باشد به دلیل شرایط مناسبهر چه قدر غلظت بیش

 د.یاببرخورد، تعداد برخورد و در نتیجه قطر ذره افزایش می

تر است که کم pH 4قطر ذرات نسبت به ، 5برابر با  pHدر 

تواند به علت انقباض مولکولی و کاهش دافعه می

اندازه ذرات کمپلکس  ،3برابر با  pHدر  الکترواستاتیک باشد.

های کمپلکس ،اگرچه در این نقطه ،یابدکاهش می

اما در  ،افتداتفاق می OSASو  WPCالکترواستاتیکی بین 

فاصله  WPCبه دلیل آن که از نقطه ایزوالکتریک  pHاین 

افتد اتفاق نمی WPCای شدن ذرات دیده تودهگیریم، پمی

همین  ،برای کاهش اندازه ذرات نو یکی از دالیل ممک

موضوع است. چنین روندی در تغییر اندازه ذرات با توجه به 

pH  در تحقیقات(Khoolosi et al., 2021) ؛(Raoufi et 

al., 2019) و (Mohammadi et al., 2019)  مشاهده  نیز

 شد.
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در  OSAS-WPC و کمپلکس  WPC ،OSASاندازه ذرات  -1جدول 

 pHوزنی/وزنی به عنوان تابعی از  % 1غلظت کل 

 ذرات )میکرومتر( اندازه OSAS:WPC pHنسبت 

1:1 3 g011/0±133/1 

1:1 4 a031/0±160/1 

1:1 5  d011/0±519/1 

1:1 6 i010/0±981/0 

1:1 3 h013/0±031/1 

1:1 4 b041/0±091/1 

1:1 5 e018/0±.315/1 

1:1 6 ij016/0±959/0 

1:1 3 h031/0±896/0 

1:1 4 c038/0±610/1 

1:1 5 f019/0±116/1 

1:1 6 j016/0±918/0 
WPC  k034/0±145/0 

OSAS  l015/0±638/0 

هایی که دارای حروف انگلیسی یکسانی نیستند با یکدیگر اختالف داده

 (P<05/0)داری دارند آماری معنی

 .تکرار است 3انحراف استاندارد در  ±هر مقدار بیانگر میانگین 

 

ونه اندازه ذرات نمبین  نشان داد که آنالیز واریانس نتایج     

-اختالف آماری معنیبیوپلیمرها های مختلف نسبت ها با

، (1) . با توجه به جدول(P<05/0) داری وجود داشت

در تمام  OSASبه  WPC 1:1باالترین اندازه ذرات در نسبت 

، اندازه ذرات از عدد 4ثابت  pHمشاهده شد. در  pHنقاط 

 610/1تا  OSASبه  WPC 1:1در نسبت  میکرومتر 160/1

که  ،کاهش یافت OSASبه   1:1WPCنسبت میکرومتر در 

-برای پوشش OSASبودن میزان ممکن است به دلیل کم

های شود مولکولباشد که باعث می WPCدهی سطح 

OSAS ردهعمل ک به عنوان پلی برای تجمع ذرات پروتئینی 

ی پدیده ،WPCهای باالی باشد. به عبارت دیگر در غلظت

افتد که بر روی قطر ذرات اثر ای شدن ذرات اتفاق میتوده

-از پدیده توده WPCبه  OSASگذارد. با افزایش نسبت می

شود ای شدن جلوگیری شده و اندازه ذرات کنترل می

(Mohammadi et al., 2019) برمبنای نتایج .

(Mohammadi et al., 2019)  در مورد کمپلکسWPC– 

 %15/0تا  05/0با افزایش غلظت صمغ کتیرا از  ،صمغ کتیرا

 143/3تا  010/4از  5/4ثابت  pHوزنی/وزنی اندازه ذرات در 

 & Wagoner)کاهش یافت.  pH  5/4میکرومتر در

Foegeding, 2017 ) اندازه ذرات  نمودند کهگزارشWPI-

وزنی/وزنی  %1پکتین با درجه متوکسیل پایین در غلظت 

وزنی/وزنی،  %6تا  1از  WPIبا تغییر غلظت  pH 4پکتین و 

میکرومتر  353/0تا  111/0اندازه ذرات از عدد میانگین 

 ، که روند مشابهی با این تحقیق دارد.افزایش یافت

و نسبت دو   pHاثر متقابلس، مطابق نتایج آنالیز واریان     

. با افزایش نسبت (P<05/0) دار بودبیوپلیمر نیز معنی

WPC  بهOSAS کاهش وpH   اندازه ذرات محلول 4تا ،

به   1:1WPCبه طوریکه در نسبت  ،کمپلکس افزایش یافت

OSAS  وpH  6 918/0معادل  اتترین اندازه ذرکم 

و نسبت  pH  4که این عدد در مشاهده شدمیکرومتر 

1:1WPC   بهOSAS جدولرسید ترین مقدار خود به بیش 

 ,Azarikia &) Abbasi. چنین روندی در تحقیقات (1)

 مشاهده شد. نیز ،(Raoufi et al., 2019)  و ) 2015

 

 ویسکوزیته دینامیک

 اختالف آماری بین ،آنالیز واریانس بر طبق نتایج 

 دار بودمعنیهای مختلف pH ویسکوزیته نمونه ها در

(05/0>P.)  در مخلوطWPC-OSAS ، باالترین ویسکوزیته

ها مشاهده شد. با توجه به در تمام نسبت 4برابر با  pHدر 

 %1در غلظت  WPCویسکوزیته محلول  ،(1)جدول 

ترین یشب ،4برابر  pHاست و در   pHوزنی/وزنی وابسته به

 که به ،میلی پاسکال ثانیه(146/1ویسکوزیته مشاهده شد )

ی باالی نیرو جاذبه الکترواستاتیک و اندازه دلیل گستره

اختالف آماری نیز  OSASاست. در مورد  WPCذرات بزرگ 

های مختلف pH مقادیر ویسکوزیته در داری درمعنی

به دلیل   ،6برابر  pHمیزان ویسکوزیته در گردید. مشاهده 

، اما است رتیشاندکی از سایر نقاط ب ،آن ترباالبار الکتریکی 

های OSASبه طور کلی ویسکوزیته آن کم است، زیرا 

-تری را نسبت به نشاستهتجاری معموال ویسکوزیته پایین

های طبیعی دارند که احتماال به دلیل فرآیند هیدرولیز است 
(Shogren & Biresaw, 2007). 

های بین ویسکوزیته محلول ،(1) مطابق جدول     

 و WPCهای بیوپلیمری محلولو  WPC-OSASکمپلکس 

OSAS  درpH  داری وجود اختالف آماری معنیهای یکسان

توان گفت که . در توضیح این مطلب می(P<05/0) دارد

های های محلول از طریق برهمکنشتشکیل کمپلکس

-تری را به دام میهای آب بیشمولکول ،الکترواستاتیکی

هیدروژنی در اطراف اندازد. عالوه بر این ظهور پیوندهای 

د دلیل توانمولکول بیوپلیمر در طی تشکیل کمپلکس می

(. 1019)الن و همکاران،  دیگری بر افزایش ویسکوزیته باشد
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 Wagoner)پکتین -WPIورد کمپلکس نتایج مشابهی در م

& Foegeding, 2017) و کمپلکس ایزوله پروتئین کانوال-

 Stone, Cheung, Chang, &) (Nickerson, 2013پکتین

 گزارش شده است.

بر ویسکوزیته  pHاثر  ،آنالیز واریانس نتایج براساس     

در  ،(1) جدولمطابق (. P<05/0) دار بودمعنینمونه ها 

 ،4رابر ب  pHدرو  OSASبه  WPC 1:1نسبت ثابت 

شد که مشاهده  3برابر  pHویسکوزیته باالتری در مقایسه با 

ه و درنتیج اندازه ذرات باالتر کمپلکستواند به دلیل می

 ،pH 5در این نسبت باشد. در  ویسکوزیته بیشتر محلول

تر است که ممکن کم pH  4میزان ویسکوزیته در مقایسه با

-های نامحلول ناشی از کماست به دلیل تشکیل کمپلکس

باشد که منجر به کاهش  pHبودن بار الکتریکی در این 

  pHدر  . (Azarikia & Abbasi, 2015)گردد ویسکوزیته می

 141/1) ویسکوزیته کمپلکس عدد پایینی را نشان داد،  6

محدود  هایتشکیل کمپلکسآن دلیل (. میلی پاسکال ثانیه

و نواحی  WPCالکترواستاتیکی است که بین نواحی مثبت 

اندازه ذرات کمپلکس  . همچنینافتداتفاق می OSASمنفی 

تر است. ها کوچکpHنسبت به سایر  pHدر این 

(Khoolosi et al., 2021) رین ویسکوزیته تبیشWPC- صمغ

، 3های pHبه صمغ را در  WPC 1:5دانه شاهی در نسبت 

 pH  5/4وزنی/وزنی در  %3/0و غلظت کل بیوپلیمر  6و  5/4

 ,Liu ( میلی پاسکال ثانیه گزارش نمودند. 14/1 و به میزان

Young, Shen, Wang,   & Reaney, 2017)   نیز

و  6تا  1های pHصمغ کلزا را در  -WPIویسکوزیته محلول 

به صمغ  WPI 4:1بیوپلیمری  در نسبت  %1غلظت کلی 

 9/11) 9/3برابر   pHترین ویسکوزیته را دربررسی و بیش

 ،(Wang et al., 2015)دند. کرگزارش  (پاسکال ثانیهمیلی

و  WPIوزنی/وزنی  %5در غلظت نیز گزارش دادند که 

،  1/6به  1از  pHبا کاهش  ،وزنی/وزنی کاراگینان 15/0%

میلی پاسکال  1/14تا  1/18میزان ویسکوزیته از میانگین 

بر ویسکوزیته  pHکه بیانگر تاثیر  یابدثانیه افزایش می

 سیستم است.

 
و کمپلکس   WPC ،OSASویسکوزیته دینامیک   -2جدول  

OSAS-WPC  وزنی/وزنی به عنوان تابعی از  %1در غلظت کلpH 

 میلی پاسکال)ویسکوزیته  OSAS:WPC pHنسبت 

 (ثانیه

1:1 3 k004/0±111/1 

1:1 4 1/140±0/006f 

1:1 5 1/188±0/005i 

1:1 6 m004/0±141/1 

1:1 3 1/180±0/004j 

1:1 4 e009/0±160/1 

1:1 5 g005/0±111/1 

1:1 6 l004/0±161/1 

1:1 3 h006/0±111/1 

1:1 4 c010/0±301/1 

1:1 5 f005/0±133/1 

1:1 6 k004/0±118/1 
WPC 3 o001/0±096/1 
 4 m005/0±146/1 
 5 n008/0±101/1 
 6 p009/0±011/1 

OSAS 3  f005/0±141/1 
 4 d006/0±115/1 
 5 1/311±0/004b 
 6 a001/0±319/1 

 یکسانی نیستند با یکدیگر اختالفهایی که دارای حروف انگلیسی داده

 (.P<05/0)داری دارند آماری معنی

 تکرار است 3انحراف استاندارد در  ±هر مقدار بیانگر میانگین 

 

شود، در نسبت مشاهده می( 1) جدولطور که در همان     

1:1 WPC  بهOSAS ،تری در مقایسه با دو ویسکوزیته کم

-های پلیمحلول .مشاهده شد pHنسبت دیگر در تمام نقاط 

ای هساکاریدی معموال ویسکوزیته باالتری نسبت به محلول

پروتئینی دارند و این روند در تطابق با یافته های سایر 

-WPIزانتان،  /صمغ گوار-دانشمندان برای پروتئین سویا

 اشدبژالتین می-کربوکسی متیل سلولز و سدیم آلجینات

(Raei, Rafe, & Shahidi, 2018)،  اثر نسبت  رو ایناز

WPC  بهOSAS  ار دمخلوط کمپلکس معنی ویسکوزیتهبر

، OSASبه  WPC 1:1نسبت  و pH 4. در (P<05/0)بود

میلی  301/1) باالترین میزان ویسکوزیته مشاهده شد

که نشانگر آن است که در این نقطه عالوه بر  (پاسکال ثانیه

 OSASتر بودن میزان های الکترواستاتیکی، بیشبرهمکنش

 ,.Liu et al) ه استشده نیز منجر به افزایش ویسکوزیت

2015; Khoolosi et al., 2021) . ،با افزایش یا کاهش نسبت

-سازی گروهقادر به خنثی WPCهای آمید مثبت روی گروه

نیستند، بنابراین مخلوط  OSASهای باردار اکتنیل بر روی 

مت باالیی نسبت به دارای مقاو 1:1کمپلکس در نسبت 

الکتریکی  . بار(میلی پاسکال ثانیه 160/1) جریان است

میزان تشکیل  OSAS - WPC موجود روی کمپلکس



 pH ...                             8 ثیرأت :شدهاصالح ۀنشاست-پنیرپروتئین آب ۀخواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانتر                         اجاللی و رضوی هبایی ص

کوآسروات نامحلول را کاهش داده و منجر به افزایش 

 .Liu) (et al., 2017گردد مقاومت در برابر جریان می

(Wang et al., 2015)، با بررسی ویسکوزیته ظاهری محلول 

با افزایش غلظت کارآگینان  ،کارآگینان-WPIوزنی/وزنی  5%

  14/3میزان ویسکوزیته از  ،وزنی/وزنی  % 15/0تا  05/0از 

اثیر که بیانگر ت یابدپاسکال ثانیه افزایش میمیلی 6/18تا 

 ساکارید بر ویسکوزیته سیستم مورد مطالعه است.مقدار پلی

و  pHاثر متقابل  ،آنالیز واریانس نتایجبر طبق      

 دار بودمعنیبر ویسکوزیته نیز  OSASبه   WPCنسبت

(05/0>P) شودمشاهده می (1) جدول. همان طور که در، 

 1:1تا  pH  6در  1:1از  OSASبه  WPCبا کاهش نسبت 

میلی  301/1تا  141/1 میزان ویسکوزیته از، pH 4در 

( 1) جدولمطابق  یابد. اگرچهپاسکال ثانیه افزایش می

کم است، اما نتایج این مطالعه نشان داد OSAS ویسکوزیته 

از شبیکمپلکس تواند بر روی ویسکوزیته محلول که می

WPC تاثیر گذار باشد ) Schmitt, Sanchez, Desobry-

banon , & Hardy, 1998) .های برهمکنش کهعالوه بر این

بر ویسکوزیته سیستم  OSASو  WPCالکترواستاتیکی بین 

گذارد، اما ذکر این نکته ضروری است که تغییرات در اثر می

های الکترواستاتیک ویسکوزیته تنها ناشی از برهمکنش

ای همولکولی و ویژگیهای بین نیست و به سایر برهمکنش

شود. اختالط ها نیز مربوط میهیدراسیون مولکول

ذارد و گلیمر اثر میهای هیدراسیون پبیوپلیمرها بر ویژگی

ا ( و یهم افزاییاین ممکن است به صورت سینرژیستی )

. (Tolstoguzov, 1991)آنتاگونیستی )ناسازگاری( باشد 

های نشان داد که برهمکنشتحقیق حاضر نتایج 

-WPCالکترواستاتیک منجر به افزایش ویسکوزیته سیستم 

OSAS گرددمخلوط می. 

 

 کدورت

ه سنجی بپراکنش نور به روش طیف گیریاندازهکدورت با 

ها مورد استفاده ، برای بررسی کمپلکسpHعنوان تابعی از 

 pHاثر  (1)شکل . (Weinbreck et al., 2003)گیرد قرار می

 WPC-OSASو  WPC ،OSASرا بر پروفایل جذب  6تا  3

( نشان 1:1و  1:1، 1:1)بیوپلیمرها به عنوان تابعی از نسبت 

در حدود  6تا  pH 3ی در کل بازه OSASدهد. کدورت می

در تمام  OSASباقی ماند. با توجه به آنیونی بودن  1/0

pH های مورد مطالعه، نیروهای دافعه الکترواستاتیک از

یافته جلوگیری نموده و در نتیجه  تشکیل ذرات تجمع

ر افزایش اندک د کند.میزان کدورت نیز تغییر چندانی نمی

 OSASی از کاهش بار الکتریکی ناش OSASمیزان جذب 

جذب صمغ دانه شاهی ، (Khoolosi et al., 2021) باشد.می

 %3/0ساکارید آنیونی در غلظت را به عنوان یک پلی

گزارش نمودند که  5/0 برابر 1تا  1بین  pHوزنی/وزنی و 

 (Liuبطور مشابه، تغییر چندانی نداشت.  pHی در کل بازه

(et al., 2017  015/0را برای محلول  005/0جذب مقدار% 

به عنوان یک صمغ  1تا  pH 1وزنی/وزنی صمغ کلزا در 

تغییر چندانی  pHدند که در کل بازه کرآنیونی گزارش 

 نداشت.

 WPCترین میزان جذب برای بیش ،(1)شکل مطابق      

 ایی کهج(. از آن545/1) مشاهده شد 5برابر  pHدر 

نیر است، پدهنده پروتئین آبجز تشکیل بتاالکتوگلوبولین

 (& Puerta-gomezکندرا کنترل می WPCرفتار تجمعی 

perez, 2016 -Castell( .pH ( نقطه ایزوالکتریکIPpH) 

برای بتاالکتوگلوبولین در سایر منابع ذکر شده  5معادل با 

 & ,Santipanichwong, 2008; Jones, Decker)است 

Mcclements, 2009). (Liu et al., 2017)،  باالترین میزان

را در حدود  WPIوزنی/وزنی  %015/0جذب برای محلول 

 (,Azarikia & Abbasiنمودند. گزارش  pH 5در  1/0

ترین بیش WPI وزنی/وزنی % 04/0برای محلول  )،2015

گزارش نمودند.  05/0و به میزان  pH 5کدورت را در 

(Khoolosi et al., 2021)ترین میزان جذب را بیشنیز  ؛

در حدود  pH  5/4در WPCوزنی/وزنی  %3/0برای غلظت 

 دند. کرگزارش  1

 

 
-WOCو مخلوط های  WPC ،OSASبر کدورت  pHاثر  -2شکل 

OSAS  وزنی/وزنی( %5/0در غلظت کل( 

 

-بر کدورت معنی pHاثر  ،آنالیز واریانس براساس نتایج     

 1:1در نسبت  ،(1)شکل (. با توجه به P<05/0)دار بود 

0
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WPC  بهOSAS ، با کاهشpH  111/1 کدورت از ،5 به 6از 

افزایش یافت و پس از رسیدن به مقدار حداکثری  115/4 به

( مجددا روند کاهشی به خود گرفت و در 001/6) pH  4در

pH  رسید. این روند در دو نسبت  911/1مقدار به  ،3برابر

 شکل ارائه شده درنتایج  همچنیندیگر نیز مشاهده شد. 

بهینه  pHهای مورد مطالعه، pHدر بین نشان می دهد  (1)

مشاهده  4برابر  pHدر ( optpH)کوآسرواسیون کمپلکس 

، 1:4های نیز در نسبت ،(Behrouzain et al., 2019)شد. 

 %1/0به صمغ دانه ریحان در غلظت  WPI 1:8و  1: 6/6

بررسی کردند و در کدورت را  1تا  pH 1وزنی/وزنی در بازه 

pH 5  کهpH  بهینه برای فرآیند کوآسرواسیون کمپلکس

ها مشاهده شد. ترین میزان جذب در تمام نسبتبود، بیش

(Liu et al., 2017) ،کمپلکس ترین میزان جذببیش 

WPI-  1/0غلظت کل  و 1:1صمغ کلزا در نسبت% 

 دند. باکرگزارش  6/0و به میزان  pH 5/3وزنی/وزنی را در 

در محلول  OSASو  WPCهایی که در حضور توجه به پدیده

توان افزایش کدورت را این چنین دهد، میآبی رخ می

های باال به علت وجود بار منفی در هر pHد: در کرتوصیف 

دو بیوپلیمر و دافعه الکترواستاتیک، سامانه حالت محلول و 

های pHدر  OSASو  WPC. برهمکنش ه استپایدار را داشت

ای که هر دو ، محدوده WPCایزوالکتریک pHباالتر از 

های پیشین باشند در پژوهشدارای منفی می بیوپلیمر

 pH، با کاهش pH 5(. در 6برابر با  pHگزارش شده است )

بین دو بیوپلیمر به  ، برهمکنشWPCو افزایش بار مثبت 

ی وجود جاذبه الکترواستاتیکی صورت گرفته و سبب واسطه

گردد که با افزایش مقدار کوآسروات کیل کوآسروات میتش

-تشکیل شده، کدورت و در نتیجه میزان جذب افزایش می

یابد. اگرچه در این نقطه به علت تشکیل کوآسروات نامحلول 

و برابر شدن  pHبا کاهش زیرا  ،یابدمیزان جذب کاهش می

بارهای مثبت و منفی موجود در سامانه، تجمع، رسوب و به 

 گردد که موجببارت دیگر کوآسروات نامحلول تشکیل میع

 ,.Mohammadi et al) امانه شده استکدورت س کاهش

2019; Behrouzain et al., 2019) شد،  اشاره. همان طور که

، بار الکتریکی ذرات و OSASبه  WPCنسبت  به با توجه

بسته به نسبت  pH 5اندازه ذرات متفاوت خواهد بود. در 

و  فتادا، تجمع و رسوب کمپلکس اتفاق دو بیوپلیمراختالط 

 های محلول و نامحلول تشکیل شدمخلوطی از کمپلکس

Schmitt et al., 1998; Weinbreck) et al., 2003; De 

Kruif, Weinbreck, & Vries, 2004; (Raoufi et al., .  با

های نامحلول میزان تشکیل کمپلکس، 4به  5از  pHکاهش 

 افتیهای محلول افزایش میزان تشکیل کمپلکسکاهش و 

 pHزتای ذرات در این پتانسیلدلیل آن باالتر بودن که 

است. اگرچه نتایج آزمون اندازه ذرات نشان  pH 5 نسبت به

است،  pH 5باالتر از  pH 4داد که اندازه ذرات کمپلکس در 

زتای باالتر ذرات و پایداری و محلول اما به دلیل پتانسیل

تری میزان کدورت افزایش بیش ،دن ذرات کمپلکسبو

شکل طور که در همان داد.از خود نشان  pH 5نسبت به 

ها نسبت یدر تمام 3برابر با  pHشود، در مشاهده می (1)

و  WPCهای محلول بین نیز به دلیل تشکیل کمپلکس

OSAS ،های شاهد باالتر است میزان جذب نسبت به محلول

(. P<05/0)گردد داری مشاهده میمعنیو اختالف آماری 

در  تربا توجه به نتایج آزمون اندازه ذرات میزان جذب پایین

pH 3 تر ذرات کمپلکس نسبت توان به اندازه کوچکرا می

 .(Raoufi et al., 2017) داد

ر کدورت باختالط اثر نسبت  ،آنالیز واریانس نتایجا توجه به ب

شکل (. P<05/0) بوددار معنی WPC-OSASهای محلول

 pH همهترین میزان کدورت در بیش دهد کهنشان می (1)

که ممکن  ،مشاهده شد OSASبه  WPC 1:1در نسبت ها 

باالی  در مقادیر ترهای بزرگاست به دلیل تشکیل کمپلکس

WPC 1:1در نسبت  313/4 مقدار باشد. کدورت ازWPC  

 OSASبه  WPC 1:1در نسبت  001/6تا   OSASبه 

 Behrouzain) .(Krzeminski et al., 2014) افزایش یافت

et al., 2019)،  نیز در مورد کمپلکسWPI- صمغ دانه

: 6/6تا  1:4از  WPIبا افزایش نسبت  مشاهده کردندریحان 

-یابد. همافزایش می 408/5تا  155/5میزان کدورت از ، 1

 1:8در نسبت ( 116/6)ترین میزان کدورت چنین بیش

WPI- .صمغ دانه ریحان گزارش شد(Raoufi et al., 

 -WPI 1:1ترین میزان کدورت را در نسبت بیش، (2017

با  ،گزارش دادند( 8درحدود ) %1صمغ کتیرا در غلظت کل 

میزان کدورت کاهش  ،1:1کاهش یا افزایش نسبت از نقطه 

به صمغ  WPI 1:10میزان کدورت در نسبت   و یافت

کدورت کمتر  ،(1)شکل با توجه به  .بدست آمد 6درحدود 

توان به را می OSASبه  WPC 1:1کمپلکس در نسبت 

نسبت داد که با ذرات پروتئین   OSASحضور مقادیر اضافی

اند و دارای اندازه کوچکی هستند و منجر وارد واکنش نشده

. (Stone & Nickerson, 2012) شده اندتر به کدورت پایین

البته دو علت دیگر نیز برای توصیف این مطلب ارائه شده 

به طور کلی میزان  OSASبه  WPCاست: با کاهش نسبت 
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 ،نسبتیابد و یا در این جذب محلول کمپلکس کاهش می

 فتداتری اتفاق میتعادل بارهای الکتریکی به صورت بیش

(Raoufi et al., 2017; Behrouzain et al., 2019) . 

دار و نسبت معنی pHمتقابل  اثرنتایج آنالیز واریانس  مطابق

 1:1. بدین صورت که با افزایش نسبت تا (P<05/0)د بو

WPC  بهOSAS  و کاهشpH  میزان جذب به بیش، 4تا-

ترین میزان جذب در نسبت رسد. کمترین میزان خود می

1:1 WPC  بهOSAS  درpH 6  با تغییر دو عاملpH  و

به  WPC 1:1ترین مقدار در نسبت تبدیل به بیش ،نسبت

OSAS درpH  4 گردد که بیانگر اثر متقابل دو عامل می

pH  و نسبت بر کدورت محلول است. این روند در تحقیقات

(Behrouzain et al., 2019) ،(Khoolosi et al., (2021 و 

(Raoufi et al., 2019) .نیز مشاهده شد 

 

 شیمیاییهای عملگر گروه
با آمید نوع یک وابسته به ساختار ثانویه  مرتبطباندهای 

اسکلت پروتئین هستند و باندهای مهمی برای ارزیابی 

ط باشند. باندهای در ارتبامقداری ساختار ثانویه پروتئین می

و خم شدن  CNی پیوند کششی با آمید نوع دو در نتیجه

ن جایی و تغییر ایبهافتد. بنابراین جااتفاق می NHای صفحه

-را مشخص می OSASبا  WPCی واکنش دو باند گستره

شود، وارد واکنش می OSASبا  WPCکند. هنگامی که 

انند مباندهای مربوط به آمید نوع یک و آمید نوع دو باقی می

در مخلوط قابل  OSAو باندهای مربوط به کربوکسیالت و 

د های آمیت پیکنخواهند بود. عالوه بر این تغییرا شناسایی

ها بیانگر تغییرات نوع یک و آمید نوع دو و کاهش شدت آن

و  WPCکانفورماسیونی است که از طریق برهمکنش 

OSAS افتداتفاق می (Guerrero, Kerry, & Caba, 2014). 

های تری از برهمکنشانداز روشنچشم FTIRمطالعات 

 کند. شیمیایی بین بیوپلیمرها را فراهم می

و  WPC ،OSAS (جذب هاینمودار) FTIR طیف( 3)شکل 

OSAS-WPC  با مالحظه  ( را نشان می دهد.1:1)در نسبت

 34/3303پیک می توان دریافت که  WPCطیف جذب 

باشد. پیک جذبی می OHمتناظر با ارتعاشات کششی پیوند 

 کششیجذبی مربوط به پیوند ارتعاشات 44/3011دردیگر 

NH  .آمید نوع دو استWPC، باشد حاوی مقداری چربی می

. پیک پی برددر چند پیک توان به حضور آن میکه 

 3CH در گروه  CHکششی نامتقارن بیانگر پیوند 08/1861

متناظر با پیوند کششی  93/1811اسید چرب، پیک 

بیانگر پیوند  18/1911در اسید چرب و پیک  2CHنامتقارن

پیک جذبی باشد. در اسید چرب می CHکششی نامتقارن 

است )واحد  COکششی مربوط به پیوند 19/1651در 

 های ویژگی گروه آمید نوع یک(. پیک 2CONHاستیل 

 CNو کشش  NHمربوط به خمش  34/1448و 19/1535

های گروه آمید نوع دو است. باند است که از ویژگی

 2CHدر گروه  CHنمایانگر تغییر شکل پیوند  34/1448

نشانگر پیوندکششی متقارن  64/1385هاست. پیک پروتئین

) ,Davisدر ساختار اسیدهای چرب است   COO- گروه

Foegeding, & Hansen, 2014; Carrillo-navas, 

Barrera-díaz, & Martínez-vargas, 2017 .) در مورد

OSAS ، در ارتباط با کشش پیوند  91/3394پیک

. پیک مربوط (3)شکل  هیدروژنی گروه هیدروکسیل است

کششی )تغییر شکل که ناشی از ارتعاشات CHبه پیوند 

. پیک شده استظاهر  31/1811محوری( است در نقطه 

کریستالی و در ارتباط با ساختار 01/1018مربوط به نقطه 

است.  OSASدر ارتباط با ساختار آمورف  08/1015پیک 

-Cناشی از ارتعاشات حاصل از خم شدن پیوند  1380پیک 

OH  در مولکولOSAS  بیانگر گروه  11/1641است. پیک

در  COارتعاشات کششی پیوند  (.COO-)کربوکسیالت است 

 80/158و  04/941، 11/1153 پیک های در C-O-Hگروه 

 68/1111در نقطه   OSA. پیک مشخصظاهر شده اند

دوگانه است  COی پیوند دهندهمشاهده گردید که نشان
Wang, Su, & Wang, 2010; Aytunga,) (2014. 

های برای بررسی برهمکنش  OSAS-WPCکمپلکس طیف 

. گرفتمورد استفاده قرار   OSASو WPCمولکولی بین  بین

طیف هریک از متفاوت   OSAS-WPC طیفجایی که از آن

و توان نتیجه گرفت که ددو بیوپلیمر به تنهایی است، می از

ترمودینامیکی در تطابق با یکدیگر بوده و بیوپلیمر از لحاظ 

های الکترواستاتیکی بین گروه کربوکسیل برهمکنش

OSAS شیمیاییرگهای عملو گروه WPC  اتفاق افتاده است

Raei et al.,) (2018در طیف . WPC-OSAS،  درpH 4 

های معمول پیک 61/1811و  96/3360جذبی های پیک 

 های باشد. پیکمی CHو ارتعاشات کششی  OHگروه 

 COمرتبط با ارتعاشات پیوند دوگانه  15/1541و  41/1656

باشد. پیک آمید نوع دو برای کمپلکس می NHو پیوند 

WPC-OSAS ی دهندهتواند نشانکه می شودتضعیف می

باشد  4برابر با   pHدر WPC-OSASتشکیل کمپلکس بین 

-Carrillo  (و (Raei et al., 2018)که این موضوع در نتایج 
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(navas et al., 2017، جایی پیوند به. جاندنیز مشاهده شد

متناظر با ارتعاشات  3300تا  3100هیدروژنی در بازه 

است و این بدین معناست که  OHکششی پیوند قوی 

-برهمکنش بین گروه پیوندهای هیدروژنی تاثیر مهمی بر

دارند.   OSASو گروه هیدروکسیل WPCهای آمید 

(Carrillo-navas et al., 2017)،  پیک جابه جایی به نیز

موسیالژ تمرهندی به  – WPIرا در کمپلکس   OHگروه

اشاره  صمغو  WPIعنوان گواهی بر تشکیل کمپلکس بین 

 WPCرسد که تغییراتی در ساختار ثانویه . به نظر میکردند

گردد که منجر به توسعه برهمکنش دو بیوپلیمر ایجاد می

پیک  و COO-مربوط به گروه  34/1459پیک  .گرددمی

-Carrillo) شده اندحذف  OSAمربوط به گروه  68/1111

navas et al., 2017.) 
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OSAS  و کمپلکسWPC- OSAS  و  1:1در نسبتpH  4برابر با 

 

  ساختمانریز 

ذرات نشان داد  (SEMتصاویر میکروسکوپ الکترونی )

WPC  شکل کروی( شکل هستندa4) .OSAS،  نیز دارای

 های نشاستهگرانول بگونه ای کهباشد ساختار کروی می

مشخص است. تصاویر کمپلکس بخوبی  (b4)شکل در 

WPC-OSAS  این دو های بین نشان داد که برهمکنش

کردن انجمادی منجر به فرآیند خشکدر طی  بیوپلیمر

شود که دارای می ایو ورقه ایایجاد ساختار شبکه

هایی در ساختار ساختاری غیر یکنواخت، همراه با واکوئل

تواند مکان مناسبی برای که می (c-d4)شکل  خود است

 ,Huang, Sun) فعال باشد به دام انداختن ترکیبات زیست

Xiao, & Yang, 2012) نتایج آزمون .SEM  به مانند

-را تایید می OSASو  WPCبرهمکنش بین  FTIRآزمون 

 SEMکند. با توجه به تغییر خواص مورفولوژیکی در آزمون 

 OSASو  WPCنسبت به  WPC-OSASدر مورد مخلوط 

 سطحی متفاوتی توان انتظار رفتار بیندر محلول آبی می

 د. کرنی پیش بی WPC-OSAS کمپلکس را برای WPCاز 

 

 
 

 
 ،WPC (a)از  (SEM) تصاویر میکروسکوپ الکترونی -4 شکل

OSAS  (b ) و کمپلکسWPC-OSAS (c ) درpH 4  1:1و نسبت ،

و  pH 4 در OSAS- WPC (d)برابر و کمپلکس  500بزرگنمایی 

 برابر 5000، بزرگنمایی 1:1نسبت 

 

 نتیجه گیری 

 به  WPCو نسبت   pHاین تحقیق با هدف بررسی اثر

OSAS کمپلکس دو  مورفولوژیکی و بر خواص ساختاری

آزمون های انجام گرفت. در بخش اول نتایج  بیوپلیمر

با افزایش سامانه زتای  که پتانسیل داد نشانساختاری 
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شباهت ( WPC) نمونه شاهدبه OSAS به  WPCنسبت 

، نقطه تعادل WPCبه  OSASتری پیدا کرد. با افزودن بیش

تر جابجا شد که به دلیل ادیر پایینکمپلکس به مق

بر بار الکتریکی سیستم و جابجایی نقطه تعادل   OSASاثر

. همین امر منجر به بود WPCبارهای الکترواستاتیک در 

  - OSASبروز رفتارهای عملکردی متفاوتی در کمپلکس 

WPC  نسبت به WPC .اندازه ذرات نتایج بر مبنای گردید، 

و نسبت  pHتحت تاثیر ، OSAS-WPCهای کمپلکس

WPC  بهOSASدر مقایسه باندازه ذرات باالتری را ، ا WPC 

های شاهد از خود نشان دادند که به دلیل برهمکنش

دازه باشد. باالترین انها میالکترواستاتیک و رفتار تجمعی آن

 بیشترین مشاهده شد. pH 4و در  1:1ذرات در نسبت 

 pH 4در و  OSAS به  WPC 1:1ویسکوزیته در نسبت 

های برهمکنشو  OSASیعنی حضور . مشاهده شد

تاثیرگذار بود. باالتر  WPCفتار جریان رالکترواستاتیکی بر 

تر بودن به دلیل بیش pHبودن میزان ویسکوزیته در این 

ه تشکیل ذرات با انداز باشد.نسبت در محلول کمپلکس می

ک با الکترواستاتیهای تر و همچنین تشکیل کمپلکسبزرگ

منجر به بروز رفتار  WPCالکتریکی متفاوت نسبت به بار

ا هباالترین کدورت در بین تمام نسبت جریانی جدیدی شد.

 WPC 1:1و در نسبت  pH 4های مورد آزمایش در pHو 

که به علت برهمکنش  ،مشاهده شد OSAS به 

و همچنین باالتر بودن OSAS با  WPCالکترواستاتیک 

نیز نشانگر  FTIRآزمون  است.OSAS به  WPCنسبت 

از طریق تضعیف پیک آمید  OSASو  WPCبرهمکنش بین 

 OSAهای و حذف پیک OHجایی پیک پیوند بنوع دو، جا

یج نتا ،در بخش خواص مورفولوژیکیو کربوکسیالت بود. 

SEM که ساختار  مشخص کردWPC  وOSAS  هر یک

 کمپلکس تشکیلدر حالی که پس از  استکروی جداگانه 

WPC-OSAS ،از  ایو ورقه ایشبکه یپودر حاصل ساختار

بیانگر آن است که  حاضرخود نشان داد. نتایج پژوهش 

تاثیر مثبتی بر  WPCبا  OSAS الکترواستاتیک  برهمکنش

-ونآزم بر اساس نتایجهای ساختاری و مورفولوژیکی ویژگی

، تریمزتا، ویسکو اندازه ذرات، پتانسیل  های تعیین

 .گذاشته است SEM و  FTIRسنجی،کدورت
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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 
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