
 

 

1394تبثستبى، 15ضوبرُ 

یجکم چرب با طعم مارماالد هو ۀکر یدتول

هؼئَل( یؼٌذُ)ًَتزکبضًَذ  یذاهلل               

 .اػتبدیبس پظٍّـي هؤػؼة تحقيقبت ػلَم داهي كـَس

چکیذُ:

ثیص اس ّز چیش ثب جبیگشیي کزدى ضیز ٍ تزکیجبت پزٍتئیٌی آى هبًٌذ کبسئیٌبت ٍ پزٍتئیي آة ،اًَاع کزُ کن چزة

پٌیز، پزٍتئیي ّبی سَیب ٍ سبیز هحلَل ّبی پزٍتئیٌی، ثب قسوتی اس چزثی کزُ هعوَلی )ثب ٍ ثذٍى استفبدُ اس هَاد 

ّب ًسجت ثِ تَلیذ هی ضَد. عالقِ ثسیبری اس هزدم ًسجت ثِ هصزف کزُ ٍ هزثب، هی تَاًذ ثز پذیزش آىافشٍدًی(، 

کزُ کن چزثی کِ قسوتی اس چزثی آى ثب هبرهبالد جبیگشیي ضذُ، اثز هثجتی ثگذارد. ٍیسکَسیتِ ثبال، فعبلیت آثی 

س آى در ایجبد اهَلسیَى پبیذار ثزای تَلیذ یک ًبچیش ٍ طعن هبرهبالد ًیش اس سهیٌِ ّبی هَرد تَجِ ثزای استفبدُ ا

ًَع کزُ کن چزة جذیذ هی ثبضذ. رٍش اختالط ٍ اهَلسیفیکبسیَى، جبهذسبسی سزیع اهَلسیَى ٍ هیشاى قٌذ 

ای کِ در تْیِ آى هبرهبالد، ثز طعن ٍ خصَصیبت رئَلَصیک هحصَل اثز تعییي کٌٌذُ دارد. خصَصیبت ًوًَِ

% ، ثب قبثلیت 5% ٍ 1% قٌذ( استفبدُ ضذُ، تفبٍت هعٌی داری ثِ تزتیت  در سطح 30-60% هبرهبالد )حبٍی 50اس

گستزش ٍ قَام ًوًَِ تجبری ٍ سبیز ًوًَِ ّبی تحقیقبتی حبٍی تزکیجبت پزٍتئیٌی ضیز )کبسئیٌبت، پزٍتئیٌبت ٍ 

لختِ آًشیوی ضیز فزا پبالیص(، ًذاضت.

 .كبػيَى كبهل، خَاف سئَلَطیك كشُپبیذاسي كشُ، ػيٌشصیغ فبص آثي، اهَلؼيفي: یذیکل ّبیٍاصُ
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 هقذهِ     

كن چشة، ثبفت آى اػت كِ ثيؾ اص ّش  ُهْوتشیي خلَكيت كش

، ػشػت اًجوبد، ػوليابت ٍسصدّاي   شچيض ًبؿي اص هبّيت چشثي ؿي

   ِ داسي  ٍ ؿشایظ ًگْذاسي هحلَل قجل اص ثؼتِ ثٌاذي ٍ صهابى ًگا

دقيقاِ،    3افضایؾ ػشػت ػشد ؿذى چشثي ؿيش  تب ثيؾ اص هي ثبؿذ. 

ثش تجلَس چشثي ؿيش ٍ ثبفت آى اثش ًاب هغلاَثي ًاذاسد. ایاي ثاِ دليال   

خلَكيبت عجيؼي تشي گليؼشیذّبي آى اػت كِ ثِ عَس هؼواَل   

ًβ هتجلَس ؿًَذ. دس حابلي كاِ     يض توبیل داسًذ ثِ كَست ثلَسّبي َ

تشي گليؼشیذّبي ثيـتش سٍغي ّابي ًجابتي دس ؿاشایظ هؼواَلي ثاِ   

ّاب   هتجلَس هي ؿًَذ ٍ ثشاي ًاشم كاشدى ثبفات آى    βؿكل ثلَسّبي 

ّب (، ًيبص ثِ ػشد كشدى سٍغي هزاة آى  β)تجلَس ثِ ؿكل ثلَسّبي َ

كـَسّبي هختلا  كاِ كاشُ ثاب    بؿذ. ثب ػشػت خيلي ثيـتشي هي ث

%  چشثي ) كشُ هؼوَلي( تَليذ هي ًوبیٌذ، ثؼتِ ثِ ًَع ٍ 80كوتش اص 

هيضاى چشثي ٍ تشكيجبت فبص آثي، اػاتبًذاسد خابف خاَد سا داسًاذ.   

تَليذ كشُ كن چشة ثب هـكالت صیبدي ّوشاُ اػت، چَى ًيابص ثاِ   

ٍ ثشاثاش   % آة، یؼٌاي ثايؾ اص د   50اهَلؼيفيكبػيَى سٍغي ثب حذٍد 

كاابّؾ چشثااي كااشُ ٍ   (. 1آة هَجااَد دس كااشُ هؼوااَلي داسد ) 

ایجابد    ثاب  ،ػبیش تشكيجابت غازائيهقبدیش ثيـتشي اص جبیگضیٌي آى ثب

ٍ دس ًْبیات    ثشاي تَلياذ كٌٌاذُثيـتش اسصؽ افضٍدُ ٍ ًفغ اقتلبدي 

ثيـاتشیي   افضایؾ كويت تَلياذ فاشاٍسدُ ّابي داهاي ّواشاُ اػات.   

 ٍ ػاتفبدُ اص كبصئيٌابت  ػاذین ٍ كلؼاينا ثاش  ّب دس ایي صهيٌِكيذتأ

هي ثبؿذ. اػتفبدُ اص كبصئيٌبت ػاذین، هبًاذگبسي    پشٍتئيي آة پٌيش

ّفتِ )دس هقبیؼِ ثب كاشُ هؼواَلي( كابّؾ    8سا دس دهبي یخچبل ثِ 

هي دّذ ٍلي قبثليت گؼتشؽ آى دس صهبى خشٍج اص یخچبل خيلاي   

صئيٌابت   (. اص اٍلئيي سٍغي كشُ ٍ فبص آثاي حابٍي كب2خَة اػت )

ػذین، هحلَلي تْيِ هي ؿَد كِ دس هقبیؼِ ثب چشثي كبهال كاشُ،   

ّبي چشثي (. جبیگضیي3هحلَل ًشم تشي اص آى ثِ دػت هي آیذ )

ّبي ثذٍى كبلشي ًيض اخيشاً هَسد تَجِ قشاس گشفتاِ اًاذ. دس   ٍ چشثي

اؿابسُ ًواَد.     2« ػايوللغ   » ٍ  1«اٍلؼاتشا   » ایي هَسد هاي تاَاى ثاِ

اٍلؼتشا  یك چشثي ثذٍى كابلشي هحؼاَة هاي ؿاَد كاِ دس عاي   

 ّضن غزا، جزة سٍدُ ًوي ؿَد.

                                          
1- Olestra  

 2- Simples
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Low fat butter production with carrot marmalade flavour 

By: Y. Torkashvand 

1: Assistant professor at animal science research institute  

(Tel; 9892634430010 E-mail: yadollahtorkashvand@yahoo.com) 

Many of low fat butters produce using milk, milk protein substances as caseinate and sodium 

albumin, soya proteins and other protein solutions that substituted with a part of plain butter fat 

(with or without additives). 

Many people like butter and marmalade and this may affect the acceptance of low fat butter in which 

fat is replaced by some parts of marmalade. 

Main reasons of using carrot marmalade as new replacer of fat in low fat butter are low water 

activity, marmalade taste and high viscosity for increasing of emulsion stability. Mixing and 

emulcification methods, fast solidifying of emulsion and amount of marmalade sugar are effective 

on taste and rheological specifications of samples. 

The sample that produced with %50 marmalade (%30-60 sugar) has not significant different in %1 

and %5 levels, respectively with spread ability and consistency of commercial sample and another 

samples that consist of milk protein substances (as caseinate, proteinate and enzyme curd of ultra 

filtered cheese). 

Key words: Butter stability, Water phase synersis, Complete emulsification, Butter reologic properties 
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ػبكبسص ٍ اػيذّبي چاشة     3«اػتشیفيكبػيَى داخلي » ایي هبدُ اص  

كٌؼبًتشُ پاشٍتئيي   »هتيل اػتش صًجيشُ ثلٌذ تَليذ هي ؿَد.  ػيوللغ  

شؽ، ؿايش پاغ   اػت كِ هي تَاًذ حبٍي ػفيذُ تخان ها     4«آة پٌيش

چشخ تغليظ ؿذُ، قٌذ، پكتيي، لؼايتيي ٍ اػايذ ػايتشیك ًياض ثبؿاذ   

ّااان اكٌاااَى دس كـااَسّبي صیااابدي اًاااَاع كااشُ كااان چااشة اص   (. 4)

تشكيجبت دیگشي هبًٌذ ؿيش، پشٍتئيي ّابي ػاَیب، ػاذین آلجاَهيي،   

اػيذّبي چشة، هَاد پبیذاس كٌٌذُ ٍ ػبیش افضٍدًي ّب ًيض تَليذ هي 

ـَسّب كشُ كن چشة، حبٍي سٍغي ًجابتي ًياض   ؿَد. دس ثؼضي اص ك

  6«الگاَم    »ٍ  «الت(. » 5ًبهيذُ هي ؿاَد ) 5«هبیٌبسیي»هي ثبؿذ كِ 

% چشثي آى، سٍغاي   25% چشثي ػَئذي اػت كِ 40ًَػي هبیٌبسیي 

% هااَاد 1% پااشٍتئيي ٍ 5/7ػااَیب اػاات ٍ ػااالٍُ ثااش ایااي، حاابٍي   

جْابًي   (. كوجَد چشثي دس جشیبى جٌگ 6كشثَّيذسات هي ثبؿذ )

دٍم ثبػث افضایؾ توبیل ثِ هلشف گؼتشدًي ّابي كان چاشة دس   

تَػؼِ یبفات. دس    60ٍ  50اهشیكب ؿذ ٍ تَليذ آى دس ػبل ّبي دِّ 

 10سٍؽ ّبي قذیوي تَليذ ثب  ایٌكِ قغش رسات فبص آثي كان تاش اص   

 4هيكشٍى ًيض هي ؿذ، ٍلي صهبى ًگِ داسي ایي هحلَل ثيؾ تش اص 

یاب    7«كشثَكؼي هتيل ػلَلض»هخلَط طالتيي ٍ ّفتِ ًجَد. اػتفبدُ اص 

CMC  10% چشثي كِ حابٍي   40هحلَل  8«آة اًذاختي » هبًغ %

(. ّوچٌيي ثِ دليال   7ثَد ًيض ًوي ؿذ ) 9«هبدُ خـك ثذٍى چشثي»

اي اي، تغييش سًگ ٍ خـك ؿذى ػغح هحلاَل، چابسُ   قَام خبهِ

، (. ثاِ ّوايي دليال   8جض ثؼاتِ ثٌاذي آى دس واشٍف دسثؼاتِ ًجاَد)   

تحقيقبت ثؼيبس صیبدي دس ایي صهيٌِ ّب ثشاي تَليذ كاشُ كان چاشة   

ثاِ    80% چشثي دس اٍاػاظ دّاِ   50(. اٍليي كشُ 9اًجبم ؿذُ اػت )

دس اهشیكب تَليذ ؿذ ٍلاي ثاِ دليال ػاذم     10«ليلتَى» ٍػيلِ كولبًي 

سػبیت اػتبًذاسد اػبهي، تَليذ آى هتَق  ؿاذ. چاَى هغابثی ایاي   

هَاد پبیذاس كٌٌذُ اجبصُ اػتفبدُ اص ًبم  اػتبًذاسد، هحلَالت حبٍي

  11« فشآٍسدُ ّبي لجٌي » ، كولبًي  80كشُ سا ًذاسًذ. دس اٍاخش دِّ 

                                          
3-Inter esterification

 

4-Whey Protein Concentrate (WPC)

5-Mainarine

6- Latte & Lagom
7- Carboxy methyl cellulose (CMC)

8-Synersis

9-Solid Non Fat (SNF)

 

10-Lipton

 

11- Ault Inc

 13«ػاجك »  ٍ  12« ًابة »% چشثي ثب ًابم   39ًيض كشُ كن چشثي حبٍي 

تَليذ ًوَد، كِ دس آى اص ّيچ هبدُ افضٍدًاي  غياش هؼواَل اػاتفبدُ   

قغاِ عاؼ  ّابي ؿاذیذي هبًٌاذ   ًـذُ ثَد. ایاي هحلاَل داساي ً

هبًذگبسي كَتبُ، تشاٍؽ سعَثت ٍ فقاذاى عؼان كاشُ اي ثاَد. دس   

% چشثي خَد سا سٍاًاِ   52كشُ   14«لٌذ اٍليك» ، كولبًي 1990ػبل 

، هاَاد ًگاِ داسًاذُ ٍ    Aثبصاس كشد، كِ حبٍي اهَلؼيفبیش، ٍیتبهيي 

ثشخي هَاد افضٍدًي ثَد. پغ اص تلَیت اػتبًذاسد جذیاذ دس ػابل   

، ایي كولبًي ًبچبس ثاِ تغيياش فشهَالػايَى هحلاَل خاَد  ٍ   1993

%  ؿذ، كاِ ثاب هَفقيات جابي خاَد سا دس   40كبّؾ هيضاى چشثي ثِ

ًبم تجبسي ًَػي كشُ كان     15«ًبة ٍ خبلق» فشٍؿگبُ ّب ثبص كشد. 

» چاااشة ؿاااٌبختِ ؿاااذُ دیگاااش اػااات كاااِ تَػاااظ كولااابًي كبًااابدائي 

ؼتشٍل ٍ ًواك آى   تَليذ  هي ؿَد ٍ چشثي، كل 16«هحلَالت لجٌي

 (.10دسكذ اص كشُ هؼوَلي كن تش اػت ) 25ٍ  46،  52ثِ تشتيت 

% چشثي، ثذٍى اػتفبدُ اص اهَلؼيفبیش ثاِ   40اهشٍصُ اهكبى تَليذ كشُ 

ٍجَد آهذُ اػات ٍ هًََگليؼاشیذّب، ثاِ خاَثي جابي خاَد سا ثاِ   

 (.11ػٌَاى یك اهَلؼيفبیش پش هلشف ثبص كشدُ اًذ )

رسات دس فبص آثي، تشكيت ٍ ٍیؼاكَصیتِ    ثِ ػلت ثؼتِ ثَدى فضبي

آى خيلي هْن اػت. ثِ ّوايي دليال تَكايِ ؿاذُ اػات كاِ ثاشاي   

ػَْلت اهَلؼيفيكبػيَى ٍ حفظ پبیذاسي هحلَل ًْابئي، ثايؾ اص   

ّش چيض اص كٌؼبًتشُ ّبي پشٍتئيٌي، كبصئيٌبت، هَاد ّيذسٍكلَئيذي 

ؿااايش ثااابص (.  14،  13،  12ٍ ػابیش پبیاااذاس كٌٌاااذُ ّاااب اػاتفبدُ ؿاااَد )

ػبخت فشاپبالیؾ، جبیگضیي ٍیؼكَص دیگشي اػات كاِ هحلاَل   

(. ثشاي تَليذ هحلاَلي پبیاذاس، ثبیؼاتي   15آى ًيض قَام ًشهي داسد )

ٍیؼكَصیتِ فبص آثي گؼتشدًي كان چاشة ثاِ حاذ ثحشاًاي كابهلي   

طلاِ اي   » (. ثب تَجِ ثِ اهكبى افضایؾ ٍیؼكَصیتِ ؿايش ثاب   16ثشػذ )

دس اثش حشاست دس غلظت ّبي پبئيي، هاي تاَاى اص آى ًياض    17«كشدى

ثذٍى هـكل، ثِ ػٌَاى یك جبیگضیي چشثي ٍیؼكَص اػتفبدُ ًوَد 

ّب ّوشاُ (. ایي سٍؽ ثب كشفِ جَئي اػبػي دس تَليذ گؼتشدًي17)

اػاات چااَى ثااذٍى اػااتفبدُ اص هااَاد پبیااذاس كٌٌااذُ گااشاى قيواات،   

 ّ وچٌايي تاالؽ ّابئي دس   ٍیؼكَصیتِ فبص آثي سا افضایؾ هي دّاذ. 

                                          12- Pure

 13- Light

 14- Land Olakes Inc 

 15- Pure & Simple

 16- Ault Foods Ltd 17-Gelation
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14- Land Olakes Inc 

15- Pure & Simple

16- Ault Foods Ltd



 

ثشاي ثْجَد قَام ٍ پبیذاسي كاشُ    18«اهَلؼيَى هضبػ »صهيٌِ ایجبد 

چشثاي دس   »كن چشة كَست گشفتِ اػت. ایي اهَلؼيَى ّب اص ًَع 

ّب ًيبصهٌذ تجْيضات خبكي اػت ّؼتٌذ ٍ تْيِ آى 19«آة دس چشثي

(18.) 

دس صهيٌِ ًگِ داسي كشُ كن چشة، هـكل اص ًبحيِ قغشات ثاضس    

بص آثي ٍ ًَاحي تـكيل فبص آثي اػت كِ ثاِ ؿاكل پيَػاتِ دس   تش ف

آهذُ اػت. ثِ ػٌَاى یك قبػذُ كلي، قغشات فابص آثاي ثبیؼاتي تاب   

هيكاشٍى ثبؿاذ تاب اص گؼاتشؽ فؼابد    90حذ هوكي كَچك تاش اص   

 40-80هيكشٍثي جلَگيشي كٌذ ٍلي دس ػول، قغشات یب تكِ ّبي 

اًاذ   دادُ ؿاذُ  هيكشًٍي آلَدُ ًيض دس هحلَالت تجبسي تـاخيق 

(. ّش چٌذ، دس ّيچيك اص هٌبثغ داخل ٍ خبسج اص كـَس اؿابسُ   19)

اي ثِ اػتفبدُ اص هيَُ جبت فشاٍسي ؿذُ دس تَليذ كاشُ كان چاشة   

ًـذُ اػت ٍلي ثِ ًظش هي سػاذ كاِ هبسهابالد، ػاالٍُ ثاش ایاي كاِ   

ٍیؼكَصیتِ هٌبػجي ثِ ػٌَاى فبص آثي  داسد، ثاِ ػلات فؼبليات آثاي   

ثبػث افضایؾ هبًذگبسي هحلَل هي ؿَد. ػاالٍُ ثاش    ثؼيبس ًبچيض،

ایي، چَى سٍؽ ّبي افضایؾ هبًذگبسي ثبیؼتي ثيؾ اص ّش چيض ثاش   

ثِ اػتفبدُ اص لزاكبسثشد هبسهبالد، پبیِ ّبي تغزیِ اي ثٌب ؿذُ ثبؿٌذ، 

ّاب، عؼان آى ًياض   هَاد ًگِ داسًذُ تشجيح داسد. ػالٍُ ثاش ّواِ ایاي   

دس ٍػاذُ   سا « كشُ هشثب»ٍ هلشف  ثشاي هلشف كٌٌذُ ثيگبًِ ًيؼت

ثشاي اٍ تذاػي هي ًوبیذ. ثضس  تاشیي هـاكل ثاش ػاش ساُ   كجحبًِ 

تَليذ یك اهَلؼيَى پبیذاس اص هخلَط هبسهبالد ثب چشثي، اػاتفبدُ اص   

یك سٍؽ هٌبػت ثشاي خشد كاشدى ٍ پشاكٌاذگي كبهال هبسهابالد   

تَلياذ    )ثِ دليل ٍیؼكَصیتِ ثبال( دس هيبى فبص چشثي اػت. لازا ثاشاي   

یك هحلَل پبیذاس، پيؾ اص ّش چيض الصم اػت سٍؽ هٌبػجي ثشاي 

ّبي قجلي ًـبى دادُ اػت كِ اثاش   حل ایي هـكل اسائِ ؿَد. ثشسػي

ثشاثاش ثيـاتش اص    3ّوَطًيضاػيَى ثش تْيِ اهَلؼيَى پبیذاس، ًضدیك ثِ 

 . (21ّن صى هؼوَلي دٍس ثبال اػت )

ش اػات كاِ دس آى   گضاسؽ حبعش، قؼوتي اص هغبلؼابت فاَا الازك   

ػالٍُ ثش هبسهبالد، اص ؿيش )ثب ٍ ثذٍى طالتايي(، لختاة آًضیواي ؿايش   

فشاپبالیؾ، كبصئيٌبت ٍ پشٍتئيٌبت ػذین ؿيش )ثب ٍ ثذٍى ػؼل( ًيض، 

 (.21ّب اػتفبدُ ؿذُ اػت )ثِ ػٌَاى فبص آثي ًوًَِ
 

                                          

18-Duplex Emulsion

19- O/W/O

 هَاد ٍ رٍش ّب

اص هَاد اٍليِ اكلي ٍ افضٍدًي ثِ ؿشح ریال دس ایاي    هَاد اٍلیِ:-

 (:  5تحقيی اػتفبدُ ؿذُ اػت )ؿكل 

(GMS, Dimodan)   ػابخت ؿاااشكت    گليؼاشٍل هٌاَ اػاااتئبسات

Danisco چشثي) ػبخت كبسخبًِ كشُ ًجابتي   42، كشُ كن چشة %

ؿًَيض خشهـاْش، ثؼاتِ ثٌاذي ؿاذُ دس كبسخبًاِ لجٌيابت پبػاتَسیضُ   

% چشثاي ًيَصیلٌاذ) ثؼاتِ ثٌاذي   82يكاي   پبک(، كشُ پش چشة الكت

ؿذُ دس كبسخبًِ لجٌيبت پبػتَسیضُ پبک( ٍ هبسهابالد ّاَیك كاِ اص   

خشد كشدى ٍ ّوَطًيضاػايَى هشثابي ّاَیك )حابٍي هقابدیش ٍصًاي   

هختل  اص  ؿكش ٍ َّیك( دس آصهبیـگبُ هَػؼِ تْيِ ؿذُ اػت. 

 اص ٍػبیل ٍ تجْيضات ریل دس هشاحل هختلا  تْياِ دستگبُ ّب:-

 ّب ٍ اًجبم آصهبیـبت اػتفبدُ ؿذُ اػت:ًوًَِ

Heidolph   هاذل  ّوَطًابیضس ٍ آػايبة كلَئياذالDiax- 900 

 rpm 2500-100اي )ػاابخت آلواابى(، ّوااضى دٍس هتغيااش تيغااِ

)ػاابخت  Tecator-0941)ػاابخت آهشیكااب(، ّوَطًاابیضس هااذل   

)ػاابخت ایتبليااب(، دػااتگبُ ٍسص  Delonghiفشاًؼااِ(، ثؼااتٌي ػاابص 

Cotomax  دػتگبُ خشدكي ٍCompactronic .)ػبخت طاپي( 

 

ًوًَِ - تْیِ   ّب:رٍش 

تاب    10) هبسهابالد ّاَیك   تيوبس هختلا  اص    9ؿبهل تشكيت فبص آثي 

% ٍصًي، دس تْيِ ًوًَاِ ّاب اص   60%  قٌذ( اػت كِ ثِ هيضاى ثبثت 90

اص كاشُ هؼواَلي ثاِ ػٌاَاى هٌجاغ چشثاي ًوًَاِ ّاب    آى اػتفبدُ ؿذ.

هقذاس اًاذک   اػتفبدُ ؿذ. ثشاي ایي كبس الصم ثَد كِ ثب رٍة كشُ، 

ثاِ    20پشٍتئيي ٍ آة هَجَد دس آى، اص كشُ جذاؿذُ ٍ سٍغاي كاشُ

% ، 40. اص سٍغي كشُ ًيض ثِ هياضاى ثبثات   كَست خبلق تْيِ گشدد

ي جذاػابصي سٍغاي   ثِ ػٌَاى فبص چشثي ًوًَِ ّب اػاتفبدُ ؿاذ. ثاشا

كشُ اص دٍؽ كشُ دس تْيِ ًوًَاِ ّابي ثاب حجان كان، اص پيلات ٍ دس   

كَست ًيبص ثِ هقبدیش ثيـتش اص دكبًتَس اػتفبدُ ؿاذ. هاَاد افضٍدًاي   

(، 21«گليؼاشیل هًَاَ اػاتئبسات»هحلَل دس چشثي )هبًٌذ اهَلؼيفبیش 

% ثاِ آى اعابفِ   5/0پغ اص رٍة هقذاس كوي سٍغي كشُ، ثِ هياضاى   

o ِچاَى ًقغاگشدیذ.  اػات، گاشم    C65-60رٍة كاشُ دس حاذٍد   

كشدى توبم چشثي تب ایي دهب، ػالٍُ ثش افات كيفيات چشثاي، ّضیٌاِ   

                                          20-Ghee (Milk Dehydrated Fat)

22- Glyceryl Mono Stearate (GMS)
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ّبئي سا ًيض ثشاي گشم كشدى حجن صیابدي اص سٍغاي ٍ ػالغ ػاشد   

o ، تحويال هاي ًوبیاذ. اغلات ثاشاي   C40كشدى هجذد آى تب حذٍد 

بس سا ساحات   اهَلؼيفيكبػيَى هٌبػت ثب ّوَطًبیضس، اختالط اٍليِ كا 

تش هي ًوبیذ. ثِ ایي هٌظَس اص یك ّن صى تيغاِ اي دٍس ثابال ثاب دٍس   

ثبس دس دقيقِ اػتفبدُ ؿذ. هخلاَط هشحلاِ قجال، ثالفبكالِ ثاب    2500
o دسجِ ثبالتش اص ًقغِ رٍة چشثي، ّواَطى ؿاذ.    C 5دهبي حذٍد 

ایي هشحلِ اص كبس ثِ ٍػيلِ ًَػي ّوَطًابیضس تاَسثيٌي اًجابم ؿاذ ٍ   

آػيبة كلَئيذال،  فابص آثاي ٍیؼاكَص ٍ خوياشي سا ًياض   هبًٌذ یك 

ّوگي ًوَد. ثشاي ایي كبس دس ثيـتش هاَاسد اص دػاتگبُ ثؼاتٌي ػابص   

 12خبًگي اػتفبدُ ؿذ. ثشاي اػتفبدُ اص ایي دػتگبُ، قجالً ثاِ هاذت   

ػاابػت دس یخااذاى یخچاابل گزاؿااتِ ؿااذ تااب هجااشد آى )پااشٍپيلي   

اػت، هٌجواذ ؿاَد.    گليكَل( كِ دس جذاس ثيشًٍي هحفظِ دػتگبُ

اهَلؼيَى دس اثش توبع ثاب جاذاسُ داخلاي ایاي هحفظاِ ثاِ ػاشػت   

حشاست خَد سا اص دػت دادُ ٍ ػافت ؿاذ. دػاتگبُ یاك ّان صى   

پالػاااتيكي داسد كاااِ هحتَیااابت آى سا پاااغ اص ػاااشد ؿاااذى، اص سٍي 

 ػغح داخلي دػتگبُ جذا هي ًوَد.

 
       

 

 

 

 

 

      
 ي          پغ اص جبهذ ػبص يَى،اهَلؼ -3ؿكل                  ّوَطًيضاػيَى )اهَلؼيفيكبػيَى( هخلَط هزاة       -2ؿكل         ّوَطًيضاػيَى اٍليِ هبسهبالد            -1ؿكل

     

 : ّبثزرسی خصَصیبت حسی ٍ رئَلَصیک ًوًَِ-

ثش سٍي ثالفبكلِ حؼي  ثشسػي ّبي اصاًجوبد اهَلؼيَى،  پغ

 ًوًَِ ّب ِكليسئَلَطیك  خلَكيبت .گشفتكَست  ّبًوًَِ

كشُ هؼوَلي ثب  (،ٍ چؼجٌذگي ؽقبثليت گؼتش، )ؿبهل ثبفت، قَام

ثشاي اسصیبثي ثبفت، اص تجْيضات خبكي  گشدیذ.هقبیؼِ  الكتيكي،

(. ثشاي تؼييي 20اػتفبدُ ًـذُ ٍ اص سٍؽ اهتيبصي ثْشُ گيشي ؿذ )

پبیذاسي هحلَل ٍ هقبٍهت آى دس هقبثل هيضاى ػيٌشصیغ، خشٍج 

فبص آثي سا هي تَاى ثِ ػٌَاى هؼيبس كبس دس دهبي هحيظ دس ًظش 

ثب گشفت كِ اص هيضاى خشٍج آة اص یك قغؼِ هكؼجي هحلَل 

ٍصى هـخق كِ جزة كبغز كبفي گشدیذُ، ثِ ایي هٌظَس اػتفبدُ 

ؿذ. قبثليت گؼتشؽ هحلَل خلَكيت هْن دیگش آى هي ثبؿذ. 

جبیگضیٌي ثيـتش آة ثب چشثي، قبثليت گؼتشؽ آى سا ثيـتش هي كٌذ 

اي جض ٍلي هؼيبس دقيقي ثشاي ثشآٍسد آى ثِ دػت ًوي دّذ ٍ چبسُ

الت ًيؼت. ثشاي اسصیبثي ٍ ثيبى اسصیبثي هقبیؼِ اي اهتيبص هحلَ

(. ثِ 20ؿذت عؼن ًيض اص اسصیبثي هقبیؼِ اي یب اهتيبصي اػتفبدُ ؿذ )

ػلت ایٌكِ دس گضاسؽ ػبیش خلَكيبت سئَلَطیك دس ایي هغبلؼِ 

اص سٍؽ اهتيبصي اػتفبدُ ؿذُ، ثشاي ثشسػي ٍ گضاسؽ ٍعؼيت 

ثش   ّب ایي ثشسػي .قَام ًوًَِ ّب ًيض اص ّويي سٍؽ اػتفبدُ گشدیذ

صى ٍ هشد، اص  (بًليؼتداٍس )پ 25اػبع سٍؽ اهتيبص دّي تَػظ 

ػبل ثش سٍي ًوًَِ ّبئي كِ ثِ  12-60خبًَادُ ثب ػٌيي  7اػضبي 

ػبًتيوتشي آهبدُ ؿذُ ثَدًذ، دس ؿشٍع  5ؿكل هكؼت دس اثؼبد 

) پغ اص هلشف كوي آة جَؿيذُ ٍلشم(، كَست كشف كجحبًِ 

گشفت.
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  رٍش ّبی آهبری:    
 دادُ ّبي آهبسي ثِ كَست صیش ثِ دػت آهذًذ: 

افشاد گشٍُ داٍسي خلَكيبت ًوًَِ ّب سا ثشسػي ًوَدُ ٍ ثشاي ّش 

یك، اهتيبص هَسد ًظش خَد سا اسائِ ًوَدًذ. دس هَاسدي كِ افشاد 

بع قبدس ثِ تؼييي اهتيبص ًجَدًذ، ًظشات خَد سا ثيبى ًوَدُ ٍ ثش اػ

ّب اهتيبص تؼلی هي گشفت. جذاٍل هَسد اػتفبدُ ثشاي ًظشاتـبى ثِ آى

ثيبى ًتبیك آصهبیـبت اغلت اص ًظش ؿكل ٍ هيضاى اعالػبت ؿجيِ 

جذٍل هتي هي ثبؿٌذ. هتغيشّبي هَسد هغبلؼِ )خلَكيبت ًوًَِ 

ّب( اگش چِ اغلت كيفي ّؼتٌذ، ٍلي چَى اص سٍؽ اهتيبص ثٌذي 

اػتفبدُ هي ؿَد، تجذیل ثِ هتغيش كوي ؿذُ ٍ ثشاي گضاسؽ ًتبیك 

دس ایي جذاٍل اسائِ ؿذُ اًذ. دس ایي تحقيی، ثشاي تؼييي اثش ػَاهل 

اص سٍؽ تجضیِ ٍاسیبًغ یك عشفِ ٍ اص آصهَى داًكي ثشاي اًجبم 

 آصهَى هؼٌي داسي تفبٍت هيبًگيي ّب اػتفبدُ ؿذ.

 

 اثز هیشاى قٌذ هبرهبالد ثز خصَصیبت هحصَل ثزرسی  -1جذٍل

 دسكذ ٍصًي

 قٌذ 

 عؼن ثبفت قَام قبثليت گؼتشؽ چؼجٌذگي

 )هبسهبالد(

 هقجَليت

 كلي 

10 4 5 75/2 25/1 75/2 25/1 

20 4 25/4 25/2 25/1 75/2 25/1 

30 25/3 5/4 3 75/1 3 3 

40 3 25/4 25/3 75/1 75/2 25/3 

50 75/2 4 5/3 2 25/2 75/3 

60 25/2 75/3 75/3 2 75/1 5/3 

70 25/1 5/3 75/2 25/2 75/1 75/1 

80 25/1 75/2 75/3 75/2 5/1 2 

90 1 5/2 5/3 3 1 25/1 

1، ثذ2، هتَػظ3، خَة 4، خيلي خَة 5قبثليت گؼتشؽ: ػبلي     4، خَة3، هتَػظ2، عؼي 1قَام: ؿل

    4، ثذٍى چؼجٌذگي3، كن2، هتَػظ1چؼجٌذگي: صیبد    1، صثش2، هتَػظ )كوي صثش(3ثبفت: خَة)كشُ اي( 

 4، ثبسص 3، هـخق 2، جضئي 1عؼن هبسهبالد )دس كشُ(: خيلي جضئي

 1، غيش قبثل قجَل 2، هتَػظ 3، قبثل قجَل 4هقجَليت كلي: ػبلي       

 

 هبرهبالد ثز ثبفت هحصَلهقبیسِ اثز ّوَصًیشاسیَى اضبفی   -2جذٍل

 قَام ثبفت ّوَطًيضاػيَى هخلَط ّوَطًيضاػيَى هبسهبالد ًوًَِ

1 + + 67/2 75/3 

2 + - 33/2 50/3 
 1، صثش2، هتَػظ )كوي صثش( 3ثبفت: خَة

 4، خَة3، هتَػظ2، عؼي 1قَام: ؿل        
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 تَلیذ داخل )ضبّذ(هقبیسِ خصَصیبت چٌذ ًوًَِ خَة کزُ کن چزة ثب کزُ کن چزة   -3جذٍل 

 خلَكيبت فبص آثي قبثليت گؼتشؽ قَام ثبفت چؼجٌذگي ًوًَِ

 % هبدُ خـك9فبص آثي: ؿيش ثب  5 4 3 4 ؿبّذ

 (SNF%20% چشثي ٍ 30اهَلؼيفيكبػيَى خبهِ ) **5 5/3 25/2 4 1

 دس سٍغي كشُ 

 % قٌذ    30-60فبص آثي، هبسهبالد  *4 **75/3-3 2-75/1 4 2

 % طالتيي  2فبص آثي، ؿيش ثذٍى چشثي +  *2/4 **75/3 **3 4 3

 % هبدُ خـك 40فبص آثي، پٌيش فشا پبالیؾ ثب  **6/4 *25/3 **3 3 4

 % هبدُ خـك 75/12فبص آثي، هحلَل كبصئيٌبت ثب   *4 **75/3 **3 5/3 5

% 5/12% چشثي ٍ 30اهَلؼيفيكبػيَى خبهِ ) **6/4 **75/3 **3 5/3 6

 پشٍتئيٌبت( دس سٍغي كشُ 

% هبدُ خـك10فبص آثي، هحلَل پشٍتئيٌبت  **4/4 **75/3 **3 4 7

 َّادّي ؿذُ

 % ػؼل5/7فبص آثي، پشٍتئيٌبت ثب  **4/4 **75/3 **3 5/3 8

 % هبدُ خـك كل( 35)
1، ثذ 2، هتَػظ3، خَة 4، خيلي خَة 5قبثليت گؼتشؽ: ػبلي     4، خَة3، هتَػظ2، عؼي 1قَام: ؿل

    4، ثذٍى چؼجٌذگي3، كن2، هتَػظ1چؼجٌذگي: صیبد    1، صثش2، هتَػظ )كوي صثش(3ثبفت: خَة)كشُ اي( 

 %1%    **: هؼٌي داسي دس ػغح 5*: هؼٌي داسي دس ػغح

 

 
 ًوبیؾ تغييش قَام كشُ دس اثش كبّؾ ٍ افضایؾ قٌذ هبسهبالد -4ؿكل

 

 

y = 0.0005x2 - 0.0367x + 2.6625

R2 = 0.7711

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 20 40 60 80 100 120

درصذ ٍسًی هیَٓ هبرهبالد

زُ
 ک

ام
قَ

35



 

 ثحث     

اػتفبدُ اص هبسهبالد ثِ ػٌَاى یك جبیگضیي عؼن داس ٍ قٌاذي، هـاخق   ثب 

%  دس تشكيت هبسهبالد، ثبػث افضایؾ 50هي ؿَد كِ افضایؾ هيضاى قٌذ تب

قَام هحلَل ٍ ثْجَد تَأم ثبفات ٍ عؼان ٍ هقجَليات كلاي هحلاَل هاي   

ؿَد. افضایؾ هيضاى قٌذ ثِ دليل كابّؾ ٍیؼاكَصیتِ، ثاب كابّؾ هقغؼاي   

افضایؾ هبدُ خـك حبكل اص هلشف ثيـتش قٌذ، ثب افاضایؾ   قَام ٍ ػلغ

داس هجاذد قاَام سا دس كاَست   هجاذد قاَام ّواشاُ اػات. افاضایؾ هؼٌاي   

( 4ٍ ؿاكل    1% قٌذ هي تَاى اًتظبس داؿت ) جاذٍل   80اػتفبدُ اص ثيؾ اص 

ٍلي عؼن هبسهبالد آى هلواَع ًواي ثبؿاذ. ٍجاَد رسات هياَُ ثاب ٍجاَد        

ثبفت هحلَل اثش هٌفي داسد ٍ ایي هَعاَع    ّوَطًيضاػيَى هخلَط ًيض ثش

ثب كبّؾ یكٌَاخت كيفيت ثبفت دس اثش افضایؾ تاذسیجي هياَُ هـابّذُ   

هي ؿَد. ثِ ایي هٌظَس، اثش ّوَطًيضاػايَى اعابفي ثاش سٍي هبسهابالد ًياض   

هَسد ثشسػي قشاس گشفت. ّوَطًيضاػيَى اعابفي هبسهابالد ًياض  ثاش ثْجاَد   

َثي ًذاسد ٍلي ثِ هيضاى جضئي ٍدس حذ ثبفت ٍ حتي قَام هحلَل اثش هغل

% )دس كَست هقشٍى ثاِ كاشفِ ثاَدى ّوَطًيضاػايَى هجاذد(، قاَام   5/7

(. اكااَالً هاابداهي كااِ اهكاابى   2هحلااَل سا ثْتااش هااي كٌااذ )جااذٍل   

ّوَطًيضاػيَى رسات فيجشي هيَُ ثِ ًحَ هغلَة ٍجاَد ًذاؿاتِ ثبؿاذ، اص   

 آٍسد.هبسهبالد َّیك  هحلَل خيلي خَثي ًوي تَاى ثِ دػت

اص هيبى ًوًَِ ّبي ثؼيبسي كِ دس خالل ایي ثشسػي ٍ ثشسػي ّبي هـابثِ،   

ثااب اػااتفبدُ اص هبسهاابالد، ؿاايش )ثااب ٍ ثااذٍى طالتاايي(، لختااة آًضیوااي ؿاايش   

فشاپبالیؾ، كبصئيٌبت ٍ پشٍتئيٌبت ػذین ؿيش )ثب ٍ ثذٍى ػؼل( تْيِ ؿاذُ   

ّاب دس   اًذ، ثؼضي داساي خلَكيبت هَسد قجَل     هاي ثبؿاٌذ كاِ ثاِ آى

 اؿبسُ ؿذُ اػت. 3جذٍل 

 سپبسگشاری    

اص آقبیبى هٌْذع ًبكش چيذاص ٍ هٌْذع ػيذ فضل ا.. هَػَي پَس كِ دس 

تْيِ ًوًَِ ّاب ٍ آصهبیـابت دس هؤػؼاِ تحقيقابت ػلاَم داهاي كـاَس ٍ        

كبسخبًِ ثؼاتٌي ؿاشكت ؿايش هٌغقاِ اي اػاتبى كشهابى صحوابت صیابدي         

 كـيذُ اًذ، كويوبًِ تـكش هي ًوبین.
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