
 

1 

 

 

های میکروبی و کاربرد آنها در صنایع غذاییبرخی خصوصیات بیوپلیمربررسی   
 

 1علیرضا یوسفی

 عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بناب، بناب، ایران -1
 

  c.ira_yousefi@bonabu.a رابط آدرس رایانامه نویسنده
 

 

 خالصه

ه ی تشکیل شدوتئینواژه هیدروکلوئید به موادی اطالق می شود که از مولکول های بلند زنجیره پلی ساکاریدی یا پر

ر ذایی و غیهای غ اند و امروزه به دلیل خواص کاربردی مهمی همچون قوام دهندگی، تشکیل ژل و امولسیفایری در سیستم

سیستم  ا بر خواصلوئید همی گیرند. با توجه به آثار قابل توجه غلظت های پائین هیدروکغذایی به وفور مورد استفاده قرار 

واد مالح خواص در اص های غذایی و در بسیاری موارد صرفه اقتصادی آنها، عنایت ویژه ای به استفاده از هیدروکلوئید ها

فتی ژیکی و باص رئولوتنها به علت بهبود خوا از هیدروکلوئید هاغذایی موجود و فرموله کردن مواد غذایی جدید می شود. 

ولید ن ها در تربرد آمحصوالت غذایی استفاده نمی شود، بلکه عملکرد مناسب هیدروکلوئید ها به عنوان جایگزین چربی، کا

ز نسان ( نیار بدن مواد غذایی کم کالری و همچنین اثبات خواص مفید تغذیه ای آنها ) به عنوان فیبر غیر قابل جذب د

ی از بسیار باعث شده است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه خواص و کاربرد های تغذیه ای و پزشکی

ای هه نجلبک ها، دا هیدروکلوئید ها صورت گیرد. هیدروکلوئید ها از منابع بسیار متنوعی مثل قسمت های مختلف گیاهان،

ئید ها، هیدروکلو ولیدت د می شوند. یکی از مهمترین و ارزانترین منابعذخیره ای، بافت های حیوانی و منابع میکروبی تولی

 میکروب ها در تولید آن است.  استفاده از
 

 ژالن، کردالن، پولوالن: کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1
 

 ژالن :
محلول ها  گونه باکتری ایزوله شده جهت دسترسی به ویسکوزیته باالی 30000از بین  1977این صمغ در سال 

 کشف شد. 

التون هستند( که د 500000درصد باالی  95که  70000صمغ ژالن دارای وزن مولکولی باالیی می باشد ) باالتر از 

منوز، گلوکز، را تولید می گردد. ژالن یک پلی ساکارید خطی است که از واحد های  Pseudomonas elodeaتوسط 

یزیوم یم و مندر صمغ طبیعی به وسیله یون های پتاسیم، کلسگلوکورونیک اسید تشکیل شده است. گلوکورونیک موجود 

 نمکی شده است. 

صمغ  وب اینغلظت نسبی این عناصر تعیین کننده خصوصیات فیزیکی ژالن مانند قدرت ژل، نقطه ذوب و نقطه رس

 می باشد.

 نالژمولکول های  شود.صمغ ژالن قبل از این که در مواد غذایی کاربرد پیدا کند به راحتی توسط قلیا دِاستر می 

ها  این کویل د شوندموقعی که در محیط آبی تحت حرارت باال قرار بگیرند، به صورت کویل های در همی در آمده و اگر سر

 به صورت هلیکس های دوتایی در می آیند. 
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داده و به  هنگامی که غلظت این صمغ به اندازه کافی باال باشد، این هلیکس های دوتایی می توانند تغییر شکل

 صورت حالتی میله ای ضخیم تبدیل شوند که سبب می شود حالت ماکروسکوپیک ایجاد گردد و به راحتی مشاهده شوند.  

سب در ژالن به دلیل خصوصیات ظاهری مثل شفافیت، همچنین پایداری در برابر حرارت و اسید و نقش منا

 آزادسازی طعم، کاربرد های وسیعی دارد. 

ی های آن م کابرد لول بوده و یک محلول ویسکوز را تشکیل می دهد اما در اتانول نامحلول است. ازژالن در آب مح

( و Acylation)له شدنتوان به عنوان تغلیظ کننده، ژل دهنده و پایدار کننده اشاره کرد. نوع کاربرد ژالن به درجه اسی

 وجود یون ها بستگی دارد.

یله فرم دِاس الی کهحک، شفاف، قابل انعطاف و قابل برگشت با حرارت بوده در فرم اسیله شده ژالن ژلی نرم، االستی

ردن سبب کاسیله آن ژلی شکننده، سفت و غیر االستیک تولید می کند. گلیسریله کردن ژالن با عمل جانشینی پس از دِ

 تغییرات عمده ای در خواص رئولوژیکی آن می شود. 

یی تشکیل ن توانانوع کاتیون، قدرت یونی و غلظت پلیمر بستگی دارد. ژالبه طور خالصه تشکیل ژل توسط ژالن به 

بین  ه کار می رود،وزنی را دارد. غلظتی که بیشتر در مورد فرموالسیون های غذایی ب %05/0ژل در غلظت هایی کمتر از 

درجه اسیله شده  و با( Kelcogelوزنی می باشد. به صورت تجاری ژالن به دو فرم با درجه اسیله شده کم ) %4/0تا  2/0

ا بد می توان ش( وجود دارد. با توجه به خصوصیات متفاوت این دو نوع صمغ که در باال بیان Kelcogel LT 100باال )

 رد. فاده کمخلوط کردن آن ها صمغی با خصوصیات متفاوت را تولید کرد تا از آن در محصوالت مختلفی بتوان است

این صمغ به  پایدار می باشد. از pHازی طعم دارد و نیز در گستره زیادی از صمغ ژالن سهم مهمی در آزاد س

رفیت ظاال بردن عم و بطتنهایی یا به صورت ترکیب با سایر پلی ساکارید ها جهت بهبود بافت، پایداری فیزیکی، آزاد سازی 

 نگهداری آب در سیستم های غذایی استفاده می شود. 

ست تا از زگار اها )زانتان، لوکاست بین( و پلی ساکارید هایی مثل نشاسته سا این صمغ در ترکیب با سایر صمغ

 طریق این مخلوط بتوان نوع ژل، پایداری و االستیسیته آن را تغییر داد. 

نی در دویه زژالن خیلی سریع در حضور کاتیون های مناسب ساختار ژلی به خود گرفته و از آن می توان جهت ا

 چیپس و کراکر  به دلیل خاصیت چسبندگی ژل آن استفاده کرد.  سطح مواد غذایی مثل 

سب دارند مناندن را شاین خاصیت ژل دادن در حضور کاتیون ها از سوی دیگر در مورد مواد غذایی که زیاد قابلیت فرایند 

 بوده و سبب می شود فرایند پذیری آنان افزایش یابد.

 یی کاربرداد غذاننده و اصالح کننده بافت در مورد بسیاری از موژالن همچنین به عنوان یک عامل سوسپانسیون ک

 تفاده می شود.مواد غذایی اس fryingدارد و همچنین از آن به عنوان عامل احیا کننده روغن در فرایند هایی مثل 

کند و  حمل میتدر مجموع می توان گفت که ژالن توانایی های مختلفی دارد و می تواند شرایط مختلف محیطی را 

نایع ها، ص یک عامل چند منظوره برای کاربرد در محصوالت مختلف غذایی مثل پودینگ ها، ژل های دسری، نوشیدنی

 می رود.  لبنی و غیره به شمار
 

 کردالن:

 

-β کردالن یک همو پلیمر با وزن مولکولی باال می باشد. کردالن خنثی بوده و دارای ساختاری خطی شامل

(1→3) glucan 

وجود داشته  درون زنجیره ای یا بین زنجیره ای نیز در ساختار آن (6→1)شد. ممکن است تعدادی پیوند می با

 باشد.
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تولید می شود که که یک  myxogenesواریته   Alcaligenes faecalisاین صمغ توسط باکتری 

کلوئید ناشی از تخمیر بعد از سومین هیدرو 1996میکروارگانیسم غیر سمی و غیر پاتوژن می باشد. کردالن در دسامبر 

 کشف شد. FADزانتان و ژالن بود که توسط 

 الل های آلیواحد گلوکز تشکیل شده باشد. این صمغ در آب، الکل و بسیاری از ح 12000کردالن ممکن است از 

 . است (، و فرمیک اسید محلولDMSOنامحلول است. این صمغ در محلول های رقیق بازی، دی متیل سولفکساید )

تفاوتی مرسوب داده شده باشد، ویژگی های مرفولوژیکی  DMSOیا  NaOHاین صمغ بسته به اینکه از محلول 

وجود  ی سادهادارد. مولکول های کردالن می توانند به شکل هلیکس های سه تایی، تک هلیکس و یا به صورت زنجیره 

کل وجود ن سه شرایط حالل می تواند به یکی از ایداشته باشند. کردالن بسته به درجه هیدراسیون، درجه حرارت و ش

د حرارت داده شود درجه سانتی گرا 80داشته باشد. ژل حاصل از کردالن هنگامی که سوسپانسیون آبی آن تا دمای باالی 

 ستن کند وبلیت بو در ادامه سرد گردد سریع می بندد و غیر قابل برگشت با حرارت می شود. به عبارت دیگر ژل با قا

عاقباً درجه حرارت درجه سانتی گراد ادامه یابد و مت 55برگشت پذیر با حرارت وقتی به دست می آید که حرارت دهی تا 

ه یی استفاداد غذاکاهش یابد. خواص رئولوژیکی کردالن سبب شده است تا به عنوان قوام دهنده و عامل تشکیل ژل در مو

 شود.

غ بی ن از آن ژل ایجاد کرد. این صموده و می توان تنها با حرارت دادباالیی ب β-glucanاین صمغ دارای محتوای 

یک  به عنوان از آن بو، بی رنگ و بی مزه بوده و ظرفیت نگهداری آب باالیی دارد. تمام این ویژگی ها سبب شده است تا

 ه شود.عامل بافت دهنده در انواع مواد غذایی مثل: گوشت، لبنیات، محصوالت نانوایی و غیره استفاد

( استفاده شود %1ه مقدار کم )کمتر از هنگامی که ب -1کردالن دارای دو نقش در سیستم های غذایی می باشد: 

فضا در محصول جهت تولید محصولی با خاصیت  وایجاد حفره  -2نقش متعادل کردن و یکنواختی سیستم غذایی را دارد. 

  دیر بیشتری از آن مورد نیاز است.بافتی متفاوت و یا تولید ژل که برای این منظور مقا

ند هایی مثل ساکارز، گلوکز، فروکتوز و ( در حضور ق10-2)  pHتشکیل ژل توسط کردالن در دامنه وسیعی از 

ی شود که سبب م pHهمچنین موادی مثل انواع نشاسته ها، نمک،  چربی و روغن ممکن است.این محدوده وسیع تحمل 

 ه باشد.کاربرد داشت می باشد، 5/3در این موارد کمتر از  pHپوشش دادن مواد غذایی که  کردالن در موارد گوناگونی مثل

رد استفاده می شود دا ارتدر بسیاری از مواد غذایی، کردالن مورد استفاده از نوعی که ژل تند بند و غیر قابل برگشت با حر

 ، انجماد و دیفراست شدن را دارد. fryingکه این نوع ژل قابلیت تحمل اتوکالو، 

کننده فت و شبافتی که ژل تولیدی توسط کردالن دارد، حالتی حد واسط بین ژل نرم و االستیک ژالتین و ژل س

 آگار می باشد. 

 جذب می کند و برابر وزن خود را دارد. کردالن آب های خارج شده از گوشت را 100کردالن توانایی جذب آب تا 

آورده در فر ود. بافت خاص کردالن و خاصیت برگشت ناپذیری آن سبب شده است که نوع تند بند آن بههیدراته می ش

 های تقلیدی گوشت و محصوالت دریایی کاربرد یابد.

یره غاهی و از کردالن در فرموله کردن غذاهای گیاهی مثل محصوالت شبیه گوشت خرچنگ، سوسیس های فرانکفرتی گی

 استفاده می شود.

ای سویا هروتئین کردالن در فرمول ها سبب می شود که نیاز به پروتئین های آلرژی زا مثل گلوتن گندم و پوجود 

ت زایش ظرفیت و افدر تولید محصول مرتفع شود. در ژاپن از کردالن در بسیاری از فرآورده های گوشتی برای بهبود باف

 نگهداری آب در محصول استفاده می شود. 

رای حفظ ز آن بازایش خاصیت کشسانی و االستیسیته نودل ها استفاده می شود. عالوه بر این از کردالن برای اف

 روغن در کره و سیستم های پوشش دهنده نیز استفاده می شود.  -یکنواختی رطوبت 
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بی رنگ و بی بو بودن کردالن سبب می شود که از آن در غذا های حساس مثل فرآورده های لبنی و سس ها 

 شود. استفاده 

رات ده شود، ذارت داکردالن می تواند به عنوان جایگزین چربی کاربرد داشته باشد. وقتی کردالن هیدراته شده و حر

ود شبب می سکردالن جایگزین احساس دهانی ناشی از وجود چربی در محصول می شود. کردالن با خاصیت نگهداری آب 

ابل دسترس ، غیر قfryingل آب حین نگهداری، دیفراست و یا که آب اضافی محصول برای کریستاله شدن یخ و انتقا

 گردد.  

ل پوشش ده، مثشخاصیت تیکسوتروپی کردالن آن را برای جایگزینی چربی در غذاهایی که چربی آنها پائین آورده 

 دهنده ها و سس ها مناسب می سازد.

 

 پولوالن:

 

ولوالن بدست آمد. پ Aureobasidium pullulansچ از محیط تخمیر قار 1960پولوالن برای اولین بار در سال 

ارید می لی ساکیک پلی ساکارید خارج سلولی، خنثی و قابل حل در آب می باشد. این پلی ساکارید غیر منشعب و هموپ

ر ببوده و ممکن است   α-(1→4)و  α- (1→6)  باشدکه شامل واحد های مالتو تریوز و مالتوتترائوز با پیوند هایی از نوع

 ن به وجود آید. آنیز در ساختار  α-(1→3)اساس شرایط محیط کشت مقداری از پیوند های دیگر از نوع  

ل ائین محلوپت های میانگین وزن مولکولی پولوالن از صدها تا هزاران کیلو دالتون متغییر است.  پولوالن در غلظ

ذیری به پت شکل الن مثل خاصیت چسبندگی، قابلیهایی با ویسکازیته باال تشکیل می دهد. از ویژگی های فیزیکی پولو

 ی شود.صورت فیلم و تشکیل فیلمی قوی و غیر قابل نفوذ به اکسیژن، در صنایع غذایی استفاده های زیادی م

تفاده می ایی اساز پولوالن همچنین به عنوان قوام دهنده و عاملی برای ایجاد خاصیت گسترش پذیری در ماده غذ

 ارند.ویژگی های مشخص، پولوالن و مشتقات آن کاربرد های فراوانی در صنایع غذایی د شود. به واسطه این

نگ رسفید  وپولوالن غیرسمی، غیر جهش زا، بی بو و بی مزه است. این پلی ساکارید به صورت پودری خوراکی 

یه ثل تجزخاص آن ماست که به راحتی در آب حل می شود و محلولی شفاف و ویسکوز را تشکیل می دهد. ویژگی های 

ع غذایی ر صنایدزیستی، پایداری در برابر حرارت باال و محدوده االستیسیتی و حاللیت خوب سبب شده است که از آن 

 برای موارد گوناگونی استفاده شود.

.  دستفاده کراشود،  از پولوالن می توان به عنوان ترکیبی اضافه شده به مواد غذایی که سبب بهبود حجم و بافت می

 کرد. همچنین از آن می توان به عنوان یکی از ترکیبات آرد، برای بافت دهی به همبرگر و سوسیس استفاده

الز بت به آمیالن نساز استفاده های دیگر پولوالن کاربرد در میکرو اینکپسوله کردن ترکیبات طعمی می باشد. پولو

ی لری به جای کم کامی توان از آن در غذاها و نوشیدنی هاپستانداران مقاوم است وکالری کمی آزاد می کند، در نتیجه 

 نشاسته یا سایر فیبر ها استفاده شود.

ته بندی در بس شفافیت و غیر قابل نفوذ بودن به اکسیژن و خواص مکانیکی عالی پولوالن سبب می شود که از آن

به   که حساسوغن باالمواد غذایی با مقدار رمواد غذایی استفاده شود. از جمله این استفاده ها می توان به بسته بندی 

 اکسیداسیون می باشند، اشاره کرد.

د، دن می باشبل خورپولوالن خاصیت ضد قارچی دارد و از رشد قارچ نیز جلوگیری می کند. از آنجایی که پولوالن قا

ر د، این امن باشاز پولوال حذف پوشش پولوالنی ماده غذایی قبل از خوردن اجباری نیست. بسته بندی اطراف توتون اگر

 سبب می شود که طول عمر آن افزایش یافته و عطر آن به خوبی حفظ شود. 

استری یا اتری کردن پولوالن سبب می شود که پلی ساکارید ایجاد شده غیر قابل حل در آب شود. در ژاپن از فیلم 

اخیراً در ایاالت متحده آمریکا پولوالن از دیدگاه  پولوالن برای تزئین آب نبات ها و محصوالت نانوایی استفاده می شود.
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تجاری دارای جایگاه ویژه ای می باشد، از این جهت که می تواند مواد عطر و طعمی را به عنوان یک بستر مناسب در 

 برگرفته و طعم تازگی محصول را حفظ نماید.   
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ABSTRACT 
Hydrocolloids are polysaccharide or protein macromolecules and nowadays, they are used in food or other 

systems because of their functional properties like thickening, gelling and emulsifying agent. Due to the 

remarkable impacts of hydrocolloids even in low concentration on functional properties of food systems, 

application of hydrocolloids receive much attention in terms of modification of food functions and 

formulation of new foods. The hydrocolloids not only use due to their rheological and textural impacts, but 

also use due to the feasibility of applications as fat replacer in low calorie foods and as fibers in diet foods. 

Hydrocolloids can obtain from various sources such as different parts of plants, algae, storage seeds, animal 

tissues and microbial sources. Microbes are of the most important and the cheapest sources of hydrocolloid 

production.  
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