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. 4دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -1394 /11 /5 :تاریخ تصویب)1395 /9 /3 :

تبریز.

چکيده
بستنی خشک فرآورده لبنی بومی ایران است که مشابه محصوالتی مانند خوآ ،خوآدندر ،برفی ،پدا ،لعلپدا ،پدای قهوهای،
دولسهدلچ در سایر کشورهاست .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر مواد مختلف بستهبندی بر خواص کیفی بستنیخشک
بود .برای این منظور ابتدا بستنیخشک با افزودن شیر ،شکر ،گلوکز مایع و شورتنینگ تهیه شد و سپس در سه نوع ماده
بستهبندی فویلآلومینیوم/مقوا ،کاغذروغنی/مقوا و مقوا (کنترل) بستهبندی گردید و در سه دمای  +8 ،-18و  +28درجه
سلسیوس به مدت  60روز نگهداری شد .در تمامی نمونهها با گذشت زمان و افزایش دمای نگهداری ،میزان رطوبت pH ،و
امتیازهای مربوط به ویژگیهای حسی کاهش و مقادیر اسیدیته ،عدد اسیدی ،عدد پراکسید ،سفتی ،شمارش کلی
میکروارگانیسمها و شمارش کپک و مخمر ،افزایش یافت .به طور کلی در تمامی دماها ،بستنیخشکهای بستهبندی شده
در فویلآلومینیوم/مقوا دارای رطوبت ،pH ،شمارش کلی میکروارگانیسم ،کپک و مخمر و امتیاز ویژگیهای حسی ،باالتر و
اسیدیته ،عدد اسیدی ،عدد پراکسید و سفتی کمتری نسبت به نمونههای دیگر بودند .در دماهای  -18و  +28درجه
سلسیوس  ،به ترتیب کمترین و بیشترین تغییرات در تمامی خواص بستنیخشک رخ داد .طبق نتایج ،بستنیخشکهای
بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا در دمای  -18درجه سلسیوس بهترین خواص کیفی و باالترین مدت ماندگاری را
داشتند.
واژههای کليدی :بستنیخشک ،فرآورده بومی ،بستهبندی ،خواص کیفی ،ماندگاری

مقدمه

*

امروزه مصرف شیر و فرآوردههای آن به عنوان یکی از
شاخصهای توسعه جوامع انسانی بیان میشود .با توجه به
گزارشات ،مصرف سرانه شیر در کشور بسیار پایین است .یکی از
راهها برای حصول به هدف افزایش مصرف سرانه ،افزایش تولید و
ایجاد تنوع در نوع محصوالت میباشد .بسیاری از محصوالت
لبنی صنعتی که امروزه در کشورهای توسعه یافته تولید و به
بازارهای جهانی عرضه میشوند ،در گذشته نه چندان دور به
صورت سنتی تولید میشد .اگرچه ایران از لحاظ فرآوردههای
لبنی سنتی به لحاظ تمدن کهن خود بسیار غنی است اما هنوز
کار الزم چه در سطح تحقیقات و مطالعات علمی و چه در سطح
صنعتی بر روی این محصوالت انجام نگرفته است .بستنیخشک
در واقع شیرینی بر پایه شیر است که از تغلیظ شیر به همراه
* نویسنده مسئول jhesari@tabrizu.ac.ir :

افزودن شکر ،گلوکز مایع و شورتنینگ حاصل میشود .در ارتباط
با این محصول سنتی ارزشمند تا بحال مطالعهای صورت نگرفته
است و این پژوهش نخستین مطالعه علمی بر روی این محصول
است .از محصوالت مشابه بستنیخشک میتوان به خوآ
(محصول سنتی کشور هندوستان) ،خوآدندر ،برفی ،پدا ،لعلپدا،
پدای قهوهای ،دولسهدلچ (محصول سنتی کشور آرژانتین)
اشارهکرد (.)Bansal, 2011; Thakar & Joshi, 2002
پژوهشهای اندکی در مورد دمای نگهداری محصوالت مشابه
بستنیخشک صورت گرفته است که در نتیجة آنها ،دماهای +4
تا  +11درجه سلسیوس ،در مقایسه با دماهای  +25تا +37
درجه سلسیوس ،بهترین دماهای نگهداری انتخاب شدند ( Jha
et al., 2012; Pushpa & Acharya, 2010; Rajarajan et al.,
 .)2010; Sharma et al., 2001همچنین در مورد بستهبندی

محصوالت مشابه بستنیخشک ،مطالعاتی در مورد مواد مختلف
بستهبندی اعم از پلیاتیلن ،فویلآلومینیوم ،المینیت سه الیه،
جعبههای مقوایی و در مورد اتمسفر بستهبندی اعم از
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بستهبندی تحت اتمسفر معمولی ،بستهبندی تحت خالء ،تزریق
نیتروژن به داخل بسته ،بستهبندی حاوی جاذب اکسیژن آزاد،
اتمسفر اصالح شده با ترکیبهای مختلف گازی حاوی  N2و
 CO2صورت گرفته است ( Pushpa & Acharya, 2010; Sharma

سانتیمتر
 بستهبندی در جعبههای مقوایی (نمونههای کنترل) پس از بستهبندی ،به غیر از بستههای مقوایی ،تمامیبستهها بهصورت مجزا در داخل جعبههای مقوایی قرار داده
شدند.

دست دادن آب و نیز به علت کپکزدگی سطحی ،مدت زمان
ماندگاری کمی دارد ،لذا امکان تولید در مقیاس صنعتی و نیز
صادرات را برای این محصول دشوار کرده است .در این پژوهش،
برای افزایش مدت ماندگاری از سه نوع ماده بستهبندی
فویلآلومینیوم/مقوا ،کاغذروغنی/مقوا و مقوا (کنترل) استفاده
شد و اثرات زمان ،دمای نگهداری و نوع بستهبندی بر
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،بافتی ،میکروبی وحسی
بستنیخشک بررسی شد.

نگهداری و نمونهبرداری

et al., 2001; Narasimhachar et al., 2005; Jha et al.,
 .)2013بستنیخشک تولید شده به روش سنتی ،به علت از

مواد و روشها
توليد بستنیخشک

تولید بستنیخشک مطابق روش سنتی مرسوم در تبریز انجام
گرفت .برای این کار ،ابتدا شیر پرچرب گاو و شکر به ترتیب با
نسبت  2به  1مخلوط شدند و شورتنینگ به مقدار  %1مخلوط،
اضافه شد و سپس مخلوط حاصله تا رسیدن به غلظت مشخصی،
تحت حرارت تغلیظ شد .در این مرحله گلوکز مایع به مقدار
 %10مخلوط اولیه شیر و شکر ،به مخلوط غلیظ شده اضافه
گردید و مخلوط حاصله تا رسیدن به غلظت مشخص ،تحت
حرارت بطور مرتب همزده شد .بالفاصله پس از رسیدن به
غلظت مناسب ،مخلوط حاصله خنک گردید .پس از اینکه دمای
مخلوط به دمای محیط نزدیک شد ،پودر وانیل به مقدار %1
مخلوط اولیه شیر و شکر اضافه شد .سپس مخلوط برای رسیدن
به بافت مطلوب ،توسط همزن به مدت یک ساعت با دور آهسته
همزده شد .پس از این مرحله ،مخلوط حاصله قالبگیری شد و
به مدت  24ساعت در هوای معمولی قرار گرفته و خشک شد و
سپس وارد مرحله بستهبندی گردید.
آمادهسازیموادبستهبندی وبستهبندی نمونههای بستنیخشک

مواد بستهبندی شامل ورقههای آلومینیومی ،کاغذروغنی و
جعبههای مقوایی تحت اشعه ماوراء بنفش به مدت  24ساعت
قرار داده شد .سپس نمونههای بستنیخشک در اندازههای 200
گرمی در سه ماده بستهبندی به شرح ذیل بستهبندی شدند.
 بستهبندی در ورقههای آلومینیومی به ضخامت 5میکرون و در ابعاد  25×15سانتیمتر
 -بستهبندی در کاغذهای روغنی به ابعاد 25×15

نمونههای بستنیخشک بعد از بستهبندی ،در سه دمای ،+28
 +8و  -18درجه سلسیوس نگهداری شدند و نمونهبرداری از هر
کدام ،به ترتیب به فاصله 10،5و  15روز یکبار ،صورت گرفت.
آزمونهای فيزيکوشيميايی

اندازهگیریهای رطوبت (خشککردن در آون) ،پروتئین (روش
کلدال) ،خاکستر ،عدد اسیدی و عدد پروکسید مطابق روشهای
ارائه شده توسط  ،)2012( Azadmard-Damirchiچربی به روش
ورنر اشمید مطابق  pH ،(1977) Isiri, 760و اسیدیته
مطابق  )2006( Isiri, 2852,1 st.Editionو استخراج چربی
بستنیخشک برای تعیین عدد اسیدی و عدد پروکسید مطابق
 )1998(Isiri, 37,6th.revisionانجام گرفت.
ارزيابی بافت بستنیخشک

سفتی به عنوان ارزیابی بافت توسط ماشین آزمون عمومی
(اینسترون) مدل  1140به روش آزمون نفوذی 1انجام شد.
نمونههای بستنیخشک ،به شکل مکعب با ضخامت 1/5
سانتیمتر برش داده شد و با پروب میلهای به قطر  3میلیمتری
تحت آزمایش نفوذ تا عمق  %50ارتفاع اولیه قرار گرفت .سرعت
حرکت پروب  50میلیمتر بر دقیقه و لودسل 2مورد استفاده 50
نیوتن بود .حداکثر نیروی الزم برای نفوذ میله به داخل نمونه در
منحنیهای رسم شده توسط دستگاه بدست آمد و در نهایت
حداکثر نیروی الزم (برحسب نیوتن) برای نفوذ پروب دستگاه
اینسترون به داخل بستنیخشک ،به عنوان سفتی در نظر گرفته
شد (.)Afoakwa, 2010
آزمونهای ميکروبی بستنیخشک

شمارشکلی میکروارگانیسمها توسط کشت روی محیط
پلیتکانتآگار با شرایط انکوباسیون  48-24ساعت در  37درجه
سلسیوس مطابق  )1992( Isiri, 5484انجام شد .شمارش کپک و
مخمر توسط کشت روی محیط کلرامفنیکلگلوکزآگار با شرایط
انکوباسیون  5-7روز در  25درجه سلسیوس مطابق Isiri,
 )2007( 10154, 1 st. Editionانجام گرفت.

1. Puncture test
2.Load cell
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ارزيابی حسی بستنیخشک

ارزیابی ویژگیهای حسی شامل ویژگیهای ظاهری (رنگ و
سطح) ،ویژگیهای بافتی (سفتی و احساس دهانی) ،ویژگیهای
عطر و طعمی (طعم شیر و طعم تند شدن چربی )1و پذیرش
کلی توسط  15نفر پانلیست نیمهماهر به روش هدونیک 5
نقطهای (درجه بندی بر مبنای  :1 ،5-1خیلی ضعیف:2 ،
ضعیف :3 ،متوسط :4 ،قوی و  : 5خیلی قوی) انجام گرفت
(.)Gazizadeh & Razegi, 1989
آناليز آماری

دادههای حاصل از آزمایش بصورت طرح فاکتوریل بر پایه طرح
کامالً تصادفی تجزیه و تحلیل شدند .اثر دو تیمار هر کدام در
سه سطح (دمای نگهداری در سه سطح  +8 ،-18و  +28درجه
سلسیوس و بستهبندی در سه سطح فویلآلومینیوم/مقوا،
کاغذروغنی/مقوا و مقوا) به عنوان اثر ثابت و تکرار در زمان به
عنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شد .آزمونهای
فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و بافتی در  3تکرار و آزمونهای
حسی در  15تکرار انجام گرفت و آزمون مقایسه میانگینها به
روش توکی صورت گرفت و سطح احتمال خطای ( )P<0/05در
نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل آماری از مدل آمیخته Mixed
نرمافزار  SASنسخه  9/1و رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار
اکسل نسخه  2010صورت گرفت.

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکوشيميايی

ترکیب شیمیایی بستنیخشک در روز اول نگهداری در جدول
( )1آورده شده است.
جدول  -1ترکيب شيميايی بستنیخشک

ترکیب

مقدار ()%

رطوبت
پروتئین
چربی
خاکستر

14/16 ±0/213
4/76 ± 0/217
2/48 ± 0/421
1/00 ±0/000

 =3تکرار :انحرافمعیار ±میانگین

تغييرات رطوبت

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها حاکی از معنیدار بودن
( )P>0/0001اثر بستهبندی ،دما و زمان روی تغییرات رطوبت
بود .رطوبت در تمامی نمونههای نگهداری شده در هر سه دما و
1.Rancidity

در هر سه نوع بستهبندی در طول زمان کاهش یافت .این نتیجه
با نتایج حاصل از پژوهشهای  )1983( Bhateleو Sharma et al.
( )2003مطابقت داشت .کاهش رطوبت در دماها و
بستهبندیهای مختلف با سرعتهای متفاوتی صورت گرفت به
این صورت که سرعت کاهش رطوبت در نمونههای نگهداری
شده در  +28درجه سلسیوس بعلت سرعت باالی تبخیر ،نسبت
به نمونههای نگهداری شده در دماهای  +8و  -18درجه
سلسیوس باالتر بود (.)Jha et al., 2012; Kumar et al., 1975
همچنین بیشترین سرعت کاهش رطوبت مربوط به نمونههای
کنترل و نیز نمونههای بستهبندی شده در کاغذروغنی/مقوا بود.
این مسئله میتواند ناشی از قدرت ممانعتکنندگی ضعیف
کاغذروغنی و مقوا در مقابل خروج رطوبت ،نسبت به
فویلآلومینیوم باشد ( .)Londhe et al., 2012تغییرات میزان
رطوبت نمونههای بستنیخشک در شکلهای ( )2( ،)1و ()3
آورده شده است.
تغييرات pH

در مورد تغییرات  pHنیز اثر بستهبندی ،دما و زمان معنیدار بود
( pH .)P>0/0001در تمامی نمونهها در هر سه دما و در تمام
انواع بستهبندیها با گذشت زمان یک روند کاهشی داشت که
این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای )2012( Londhe et al.
و  )1997( Kumar et al.مطابقت داشت .بیشترین سرعت کاهش
مربوط به نمونههای نگهداری شده در دمای  +28درجه
سلسیوس بود .از نظر بستهبندی ،در هر سه دما ،نمونههای
بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا دارای بیشترین  pHو
نمونههای کنترل دارای کمترین  pHبودند .تغییرات pH
نمونههای بستنیخشک در شکلهای ( )5( ،)4و( )6آورده شده
است.
تغييرات اسيديته

اثر بستهبندی ،دما و زمان روی تغییرات اسیدیته معنیدار
( )P>0/0001بود .اسیدیته در مدت نگهداری در تمامی نمونهها
روند افزایشی داشت که با نتایج حاصل از پژوهشهای et al.
 )1997( Kumarمطابقت داشت .سرعت افزایش اسیدیته در
نمونههای نگهداری شده در دمای  +28درجه سلسیوس
بیشترین و در نمونههای نگهداری شده در  -18درجه
سلسیوس ،کمترین بود .در تمامی دماها ،اسیدیته از بیشترین به
کمترین مربوط به نمونههای بستهبندی شده در
فویلآلومینیوم/مقوا ،کاغذروغنی/مقوا و مقوا بود .تغییرات میزان
اسیدیته نمونههای بستنیخشک در شکلهای ( )8( ،)7و()9
آورده شده است.
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Ab

فویل آلومینیوم/مقوا

Bcd Bc

Bb Bb

۱۲

کاغذ روغنی/مقوا

رطوبت ()%

Bd Bc

Aab

Aab
Bbc Bb

Aab

Aa Aa Aa

۱۴

۱۰
۴۵

۶۰

۱۵

۳۰

زمان نگهداری (روز)

مقوا (کنترل)

۰

شکل  .1تغييرات رطوبت بستنی خشک در دمای  -18درجه سانتیگراد

Bc

Bd

Be

Cc

Cd

Cde

Cef

Bc

Aab

رطوبت ()%

فویل آلومینیوم/مقوا

Abc

Ac

Ac

Abc
Cb

Bb

Aa Aa Aa

۱۴
۱۲

کاغذ روغنی/مقوا

۱۰

مقوا (کنترل)

۵۰

۳۰

۴۰

۱۰

۲۰

زمان نگهداری (روز)

۰

شکل  .2تغييرات رطوبت بستنی خشک در دمای  +8درجه سانتیگراد
Aa

Ab

Bb

رطوبت ()%

فویل آلومینیوم /مقوا

Cb

Bc

Cc

Aa

Aa

Aa

۱۵

کاغذ روغنی/مقوا

۱۰

مقوا (کنترل)

۱۰

۰

۵

زمان نگهداری (روز)

شکل  .3تغييرات رطوبت بستنی خشک در دمای  +28درجه سانتیگراد
 : C,B,Aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين بستهبندیهای مختلف ،در يک زمان نگهداری
 :f,e,d,c,b,aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين زمانهای مختلف نگهداری ،در يک بستهبندی
۸
۷
فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا

۶۰

۴۰

۵۰

۲۰

۳۰

۱۰

۰

pH

۶
۵

زمان نگهداری (روز)

مقوا (کنترل)

شکل  .4تغييرات  pHبستنی خشک در دمای  -18درجه سانتیگراد

۸
فویل آلومینیوم/مقوا

۷

کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

زمان نگهداری (روز)

شکل  .5تغييرات  pHبستنی خشک در دمای  +8درجه سانتیگراد

۱۰

۰

۵

pH

۶

راوش و همکاران :تأثير بستهبندیهای فويل آلومينيوم و کاغذ روغنی بر خواص785 ...
۸

فویل
آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا

pH

۷
۶

مقوا (کنترل)
۸

۱۰

۶

۲

۴

۵

۰

زمان نگهداری (روز)
شکل  .6تغييرات  pHبستنی خشک در دمای  +28درجه سانتیگراد

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

۶۰

۵۰

۳۰
۴۰
زمان نگهداری (روز)

۱۰

۲۰

۰

اسیدیته

)اسید الکتیک(%

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  .7تغييرات اسيديته بستنی خشک در دمای  -18درجه سانتیگراد

)اسید الکتیک(%

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

۵۰

۴۰

۲۰
۳۰
زمان نگهداری (روز)

۱۰

۰

اسیدیته

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  .8تغييرات اسيديته بستنی خشک در دمای  +8درجه سانتیگراد

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

۱۰

۸

۴
۶
زمان نگهداری (روز)

۲

۰

اسیدیته

)اسید الکتیک(%

۰.۵
۰.۴
۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  .9تغييرات اسيديته بستنی خشک در دمای  +28درجه سانتیگراد

تغييرات عدد اسيدی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها مؤید معنیدار بودن
( )P>0/0001اثر بستهبندی ،دما و زمان روی تغییرات عدد اسیدی
بود .در تمامی نمونهها عدد اسیدی در طول زمان افزایش یافتJha .
 )1977( et al.و  )2010( Kumar et al.نیز شاهد افزایش معنیدار
عدد اسیدی در طول زمان نگهداری بودند .در هر سه دما بین
بستهبندیها اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P>0/05افزایش
عدد اسیدی در نمونههای کنترل و نمونههای بستهبندی شده در

کاغذروغنی/مقوا در هر دما ،نسبت به بستهبندی
فویلآلومینیوم/مقوا ،با سرعت بیشتری صورت گرفت .همچنین
افزایش عدد اسیدی در نمونههای نگهداری شده در  +28درجه
سلسیوس ،با سرعت بیشتری نسبت به نمونههای نگهداری شده در
 +8و  -18درجه سلسیوس بود .این نتایج با نتایج حاصل از
پژوهشهای )2010( Acharya & Pushpa ،)2012( Londhe et al.
منطبق بود .تغییرات عدد اسیدی نمونههای بستنیخشک در
شکلهای ( )11( ،)10و ( )12آورده شده است.
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Ba

۴۵

۶۰

Ac Ae Ae

۱۵

۰

۳۰
زمان نگهداری (روز)

عدد اسیدی ( %اسید چرب
آزاد موجود در روغن بستنی
خشک)

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

Aa Aa

Ab
Ca Bb

Bb Ac Ac

Cc Bd Ad

۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  .10تغييرات عدد اسيدی بستنی خشک در دمای  -18درجه سانتیگراد

۴۰

۵۰

۲۰
۳۰
زمان نگهداری (روز)

Af Ae Ae

۱۰

۰

عدد اسیدی ( %اسید چرب
آزاد موجود در روغن بستنی
خشک)

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

Aa
Ba Aa

Ab

Bb Ab

Ac
Cc Bc

Ac
Cd Bc

Ad
Ce Bd

۰.۳
۰.۲
۰.۱
۰.۰

شکل  .11تغييرات عدد اسيدی بستنی خشک در دمای  +8درجه سانتیگراد

Ba

فویل آلومینیوم/مقوا
کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

Ca

Ab

۰.۲

Bb
Cb
Ac

Ac

Ac

۰.۱
۰.۰

۱۰

۵
زمان نگهداری (روز)

۰

عدد اسیدی ( %اسید چرب آزاد
موجود در روغن بستنی خشک)

Aa

۰.۳

شکل  .12تغييرات عدد اسيدی بستنی خشک در دمای  +28درجه سانتیگراد
 : C,B,Aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين بستهبندیهای مختلف ،در يک زمان نگهداری
 :f,e,d,c,b,aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين زمانهای مختلف نگهداری ،در يک بستهبندی

تغييرات عدد پروکسيد

در مورد عدد پروکسید نیز اثر بستهبندی ،دما و زمان معنیدار
( )P>0/0001بود .عدد پروکسید در تمامی نمونهها روند
افزایشی داشت که با نتایج حاصل از پژوهشهای & Pushpa
 )2010( Acharyaمطابقت داشت .در هر سه دما بیشترین اعداد
پراکسید مربوط به نمونههای کنترل و کمترین اعداد پراکسید
مربوط به نمونههای بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا بود
و سرعت افزایش عدد پروکسید در دماهای  -18و  +28درجه
سلسیوس بترتیب ،کمترین و بیشترین بود .افزایش عدد
پروکسید در نمونههای کنترل در تمامی دماها ،نسبت به
نمونههای دیگر مربوط به سرعت عبور اکسیژن از مواد
بستهبندی میباشد و از آنجایی که نمونههای کنترل فقط دارای
یک الیه بستهبندی (مقوا) بودند ،بنابراین نسبت به
بستهبندیهای دیگر ،دارای مانع ضعیفی در برابر ورود اکسیژن
بودند (.)Sharma et al., 2001; Kumar & Srinivasan, 1978
بنابراین می توان گفت افزایش عدد پروکسید در نمونههای

بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا ،در تمامی دماها به علت
وجود مانع قوی در برابر ورود اکسیژن با سرعت کمتری نسبت
به نمونههای بستهبندی شده در کاغذروغنی/مقوا و مقوا اتفاق
افتاد .تغییرات عدد پروکسید نمونههای بستنیخشک در
شکلهای ( )14( ،)13و ( )15آورده شده است.
تغييرات بافتی

بستهبندی ،دما و زمان روی تغییرات سفتی ،اثر معنیداری
( )P>0/0001داشت .طبق نتایج میزان سفتی در تمامی نمونهها
با گذشت زمان به موازات کاهش رطوبت ،افزایش یافت
( .)Sachdeva, 1980; Bhatele, 1983سرعت افزایش سفتی ،در
نمونههای نگهداری شده در دمای  +28درجه سلسیوس نسبت
به دماهای  -18و  +8درجه سلسیوس ،بدلیل باال بودن سرعت
تبخیر در دمای  +28درجه سلسیوس و نیز نمونههای کنترل
نسبت به نمونههای دیگر بدلیل عدم وجود مانع قوی در برابر
خروج رطوبت ،باال بود ( Londhe et al., 2012; Gupta et al.,

راوش و همکاران :تأثير بستهبندیهای فويل آلومينيوم و کاغذ روغنی بر خواص787 ...

مسئله به قدرت باالی ممانعتکنندگی خروج رطوبت بستههای
فویلآلومینیومی نسبت به کاغذروغنی و مقوا بر میگردد.
تغییرات میزان سفتی نمونههای بستنیخشک طی نگهداری در
دماهای  +8،-18و  +28درجه سلسیوس به ترتیب در در جداول
( )3( ،)2و ( )4آورده شده است.

 .)1990افزایش سفتی نمونههای بستهبندی شده در
فویلآلومینیوم/مقوا در دماهای  +8،-18و  +28درجه سلسیوس
بترتیب تا روزهای  40 ،60و 10معنیدار نبود ( .)P<0/05بطور
متوسط نمونههای بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا و
نمونههای کنترل به ترتیب دارای کمترین و بیشترین تغییرات
سفتی (سرعت افزایش میزان سفتی) با گذشت زمان بودند و این

فویل آلومینیوم/مقوا

۱۲

کاغذ روغنی/مقوا
مقوا (کنترل)

Aa
Ba ABa

Ba ABaAab

Aa Aab Abc

Aa Aab Acd

Aa Ab Ad

۶۰

۴۵

۳۰
زمان نگهداری (روز)

۱۵

۰

۷
۲

عدد پروکسید (میلی اکی واالن
اکسیژن در کیلوگرم روغن
بستنیخشک)

۱۷

شکل  .13تغييرات عدد اسيدی بستنی خشک در دمای  -18درجه سانتیگراد

فویل آلومینیوم/مقوا

Bb

Ac Ac

Bc

Ad Ad

کاغذ روغنی/مقوا

Bd

۱۲
Ae

Be ABe
Af Af Af

مقوا (کنترل)

۷
۲

۴۰

۵۰

۲۰
۳۰
زمان نگهداری (روز)

۰

۱۰

عدد پروکسید (میلی اکی
واالن اکسیژن در کیلوگرم
روغن بستنیخشک)

Aa Aa

Ba

Ab Ab

۱۷

شکل  .14تغييرات عدد پروکسيد بستنی خشک در دمای  +8درجه سانتیگراد

فویل آلومینیوم/مقوا

Ab
Bb

۱۲

Cb

کاغذ روغنی/مقوا

Ac

مقوا (کنترل)

Ac

Ac

۷

۲
۱۰

۵
زمان نگهداری (روز)

۰

عدد پروکسید (میلی اکی واالن
اکسیژن در کیلوگرم روغن
بستنیخشک)

Aa

Aa
Ba

۱۷

شکل  .15تغييرات عددپروکسيد بستنی خشک در دمای  +28درجه سانتیگراد
 :C,B,Aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين بستهبندیهای مختلف ،در يک زمان نگهداری
 :f,e,d,c,b,aحروف غيرمشابه مبين اختالف معنیدار در سطح احتمال ( )P>0/05بين زمانهای مختلف نگهداری ،در يک بستهبندی
جدول  .2تغييرات سفتی (بر اساس نيوتن) بستنیخشک در دمای -18°C

بستهبندی زمان

(روز)
0
15
30
45
60

فویلآلومینیوم/مقوا
0/079 ± 0/000 Aa
0/176 ± 0/014 Aa
0/241 ± 0/028 Aa
0/306 ± 0/036 Aa
0/456 ± 0/047 Aa

کاغذ روغنی/مقوا
0/079 ± 0/000 Ab
0/234 ± 0/036 Aab
0/329 ± 0/039 Aab
0/463 ± 0/046 Aab
0/626 ± 0/224 Aa

مقوا (کنترل)
0/079 ± 0/000 Ac
0/261 ± 0/056 Abc
0/364 ± 0/061 Aabc
0/512 ± 0/107 Aab
0/725 ± 0/169 Aa
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جدول  .3تغييرات سفتی (بر اساس نيوتن) بستنیخشک در دمای +8°C

بستهبندی
زمان (روز)
0
10
20
30
40
50
60

فویلآلومینیوم/مقوا

کاغذ روغنی/مقوا

مقوا (کنترل)

0/079 ± 0/000Ab
0/106 ± 0/006Ab
0/194 ± 0/014Aab
0/235 ± 0/016Bab
0/413 ± 0/207Bab
0/621 ± 0/197Ca
-

0/079 ± 0/000Ad
0/238 ± 0/025Ad
0/356 ± 0/020Ad
0/484 ± 0/096ABd
12/433 ± 0/753Ac
13/120 ± 0/983Bb
14/432 ± 0/315Ba

0/079 ± 0/000Ae
0/430 ± 0/114Ade
0/597 ± 0/127Ad
0/709 ± 0/203Ad
12/770 ± 1/017Ac
13/865 ± 0/519Ab
16/172 ± 0/162Aa

جدول  .4تغييرات سفتی (بر اساس نيوتن) بستنیخشک دردمای +28°C

بستهبندی
زمان (روز)

فویلآلومینیوم/مقوا

کاغذ روغنی/مقوا

مقوا (کنترل)

0
5
10
15

0/079 ± 0/000 Aa
0/079 ± 0/000 Aa
0/392 ± 0/019 Ca
-

0/079 ± 0/000 Ac
0/079 ± 0/000 Ac
1/264 ± 0/345 Bb
14/184 ± 1/174 a

0/079 ± 0/000 Ab
0/079 ± 0/000 Ab
2/460 ± 0/567 Aa
-

( =3تکرار) :انحرافمعیار ±میانگین :C, B, A .حروف غیرمشابه در هر ردیف مبین اختالف معنیدار در سطح احتمال (.)P>0/05
 :e,d,c,b,aحروف غیرمشابه در هر ستون مبین اختالف معنیدار در سطح احتمال ( :- .)P>0/05غیر قابل نمونهبرداری

تغييرات ميکروبی
شمارش کلی ميکروارگانيسم

نمونههای کنترل بود و در روزهای آخر نگهداری ،کمترین و

اثر بستهبندی ،دما و زمان روی تغییرات شمارش کلی معنیدار

بیشترین شمارش کلی بترتیب مربوط به نمونههای کنترل و

( )P>0/0001بود .در دمای  -18درجه سلسیوس ،شمارش کلی

نمونههای بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا بود .افزایش

میکروارگانیسمها ابتدا افزایش و بدنبال آن کاهش یافت .ولی در

شمارش کلی میکروارگانیسم در نمونههای بستهبندی شده در

دماهای  +8و  +28درجه سلسیوس ،شمارش کلی تمامی

فویلآلومینیوم/مقوا ،احتماالً به دلیل وجود رطوبت باال در این

نمونهها از روز اول روند افزایشی داشتند .این نتیجه با نتایج

بستهها بود .در مورد نمونههای بستهبندی شده در

حاصل از پژوهشهای & Misra ،)1987( Mandokhot & Garg

کاغذروغنی/مقوا و مقوا ،باال بودن بار میکروبی احتماالً به قدرت

،)1988(Kuila

Sachdeva

()1980

و

Pushpa

&

ممانعتکنندگی ضعیف این بستهبندیها در برابر ورود

 )2010(Acharyaمنطبق بود .در طی روزهای اول در هر سه دما

میکروارگانیسمها و نیز وجود محیط مملو از اکسیژن مربوط

در بین بستهبندیها ،کمترین و بیشترین شمارش کلی بترتیب

شود .تغییرات شمارش کلی نمونههای بستنیخشک در جداول

مربوط به نمونههای بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا و

( )6( ،)5و ( )7آورده شده است.

جدول  .5تغييرات شمارش کلی ميکروارگانيسمهای بستنیخشک ( )Log 10 cfu/gدر دمای -18°C

بستهبندی
زمان (روز)

فویلآلومینیوم/مقوا

کاغذ روغنی/مقوا

مقوا (کنترل)

0

2/30 ± 0/301 Ac

2/30 ± 0/301 Abc

2/30 ± 0/301 Ad

15

2/88 ± 0/033 Ba

2/51 ± 0/072 Cb

3/47 ± 0/008 Aa

30

2/63 ± 0/055 Bb

2/75 ± 0/046 Ba

3/02 ± 0/023 Ab

45

2/51 ± 0/072 Bbc

2/20 ± 0/173 Ccd

2/66 ± 0/055 Ac

60

2/41 ± 0/101 Abc

2/00 ± 0/000 Bd

2/00 ± 0/000 Be

راوش و ﻫﻤﮑﺎران :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص789 ...
ﺟﺪول  .6ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﺑﺴﺘﻨﯽﺧﺸﮏ ) (Log 10 cfu/gدر دﻣﺎي +8°C

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
زﻣﺎن )روز(

ﻓﻮﯾﻞآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا

ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا

ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل(

0

2/30 ± 0/301 Ae

2/30 ± 0/301 Ac

2/30 ± 0/301 Ad

10

2/35 ± 0/101 Bde

2/66 ± 0/055 Ab

2/72 ± 0/046 Ac

20

Bcd

2/56 ± 0/072

2/80 ± 0/038

2/86 ± 0/033

Aab

Abc

30

2/77 ± 0/073 Bbc

2/85 ± 0/088 Bab

3/05 ± 0/057 Aab

40

2/95 ± 0/048

2/88 ± 0/062

3/09 ± 0/019

ABb

50

3/99 ± 0/043 Aa

60

-

Bab

Aa

2/92 ± 0/029 Ca

3/13 ± 0/019 Ba

2/98 ± 0/050

3/20 ± 0/027

Ba

Aa

ﺟﺪول  .7ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ ) (Log 10 cfu/gدردﻣﺎي +28°C

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
زﻣﺎن )روز(

ﻓﻮﯾﻞآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا

ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا

ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل(

0

2/30 ± 0/301Ac

2/30 ± 0/301Ad

2/30 ± 0/301 Ac

5

2/88 ± 0/033 Ab

2/63 ± 0/055 Bc

2/98 ± 0/070 Ab

10

3/31 ± 0/012 Aa

3/20 ± 0/173 Ab

3/25 ± 0/241 Aa

15

-

3/43 ± 0/044 a

-

) =3ﺗﮑﺮار(  :اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر  ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ :C, B, A .ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻣﺒﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ).(P<0/05

 :e,d,c,b,aﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺒﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ) : - .(P<0/05ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري

ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ،دﻣﺎ و

ﻓﻮﯾﻞآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در

زﻣﺎن روي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻌﻨﯽدار

ﮐﺎﻏﺬروﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا و ﻣﻘﻮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎرش

) (P< 0/0001ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و

ﮐﭙﮏ

در

ﻣﺨﻤﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻪ دﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎ،

ﻓﻮﯾﻞآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا ،رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و وﺟﻮد اﮐﺴﯿﮋن در

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل در روزﻫﺎي اول داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرش

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و

ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در روزﻫﺎي آﺧﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي

ﻣﺨﻤﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﮐﺎﻏﺬروﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا و ﻣﻘﻮا

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎرش

ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮد ) .(Londhe, 2012ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرش

و

ﻣﺨﻤﺮ

در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي

ﺷﺪه

ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در ﻫﺮﺳﻪ دﻣﺎ در

ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻨﯽﺧﺸﮏ در ﺟﺪاول ) (9) ،(8و

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﮐﺎﻏﺬروﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا و ﻣﻘﻮا در روزﻫﺎي

) (10آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﺧﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻨﯽ ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﻄﻮر
ﺟﺪول  .8ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ ) (Log 10 cfu/gدر دﻣﺎي -18°C
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي
ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل(
ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ/ﻣﻘﻮا
ﻓﻮﯾﻞآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم/ﻣﻘﻮا
زﻣﺎن )روز(
0
15
30
45
60

2/00 ± 0/000 Ab
*
*
*
2/35 ± 0/101 a

2/00 ± 0/000 A
*
*
*
*

2/00 ± 0/000 A
*
*
*
*
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جدول  .9تغييرات شمارش کپک و مخمر بستنیخشک ( )Log 10 cfu/gدر دمای +8°C

بستهبندی
زمان (روز)
0
10
20
30
40
50
60

فویلآلومینیوم/مقوا

کاغذ روغنی/مقوا

2/00 ± 0/000
2/30 ± 0/000 Ac
2/41 ± 0/101 Abc
2/71 ± 0/101 Abc
2/98 ± 0/026 Aab
3/39 ±0/000 a
-

2/00 ± 0/000
2/15 ± 0/275 Aa
2/20 ± 0/173 Aa
2/10 ± 0/173 Ba
2/10 ± 0/173 Ba
*
*

Ad

Ab

مقوا (کنترل)
2/00 ± 0/000
2/31 ± 0/275 Aa
2/35 ± 0/317 Aa
2/15 ± 0/275 Ba
*
*
*

Ab

جدول .10تغييرات شمارش کپک و مخمر بستنیخشک ( )Log 10 cfu/gدردمای +28°C

بستهبندی
زمان (روز)
0
5
10
15

فویلآلومینیوم/مقوا

کاغذ روغنی/مقوا

مقوا (کنترل)

2/00 ± 0/000 Ac
2/10 ± 0/173 Ab
2/73 ± 0/369 a

2/00 ± 0/000 Ab
2/20 ± 0/173 Aa
*

2/00 ± 0/000 Ab
2/31 ± 0/275 Aa
*

-

*

-

( =3تکرار) :انحرافمعیار  ±میانگین :B, A .حروف غیرمشابه در هر ردیف مبین اختالف معنیدار در سطح احتمال (.)P>0/05
 :d,c,b,aحروف غیرمشابه در هر ستون مبین اختالف معنیدار در سطح احتمال ( :* .)P>0/05عدم مشاهده کپک و مخمر  :-غیر قابل نمونهبرداری

تغييرات حسی

در تمامی نمونهها امتیازات ویژگیهای حسی در طول زمان
نگهداری کاهش یافت که این ناشی از کاهش رطوبت ،کاهش
کیفیت بافتی (افزایش سفتی) و اکسیداسیون چربی با گذشت
زمان بود ( .)Jha et al., 2013نتایج مقایسه میانگینها مؤید این
بود که میزان کاهش امتیازات حسی در دماهای مختلف،
متفاوت بود .بطوریکه میزان تفاوت در نمونههای نگهداری شده
در دمای  -18درجه سلسیوس کمترین و در نمونههای نگهداری
شده در دمای  +28درجه سلسیوس بیشترین بود .همچنین
نتایج نشان داد در هریک از دماهای نگهداری ،نمونههای کنترل،
کمترین و نمونههای بستهبندی شده در فویلآلومینیوم/مقوا،
بیشترین امتیازات حسی را بدست آوردند .نتایج ارزیابی حسی
نمونههای بستنیخشک در روز اول در شکل ( )16و در روزهای
آخر طی نگهداری در دماهای  +8 ،-18و  +28درجه سلسیوس،
بترتیب در شکلهای ( )18( ،)17و ( )19آورده شده است.

نتيجهگيری کلی
در تمامی نمونههای بستنیخشک با گذشت زمان و افزایش
دمای نگهداری ،میزان رطوبت و  ،pHکاهش و مقادیر اسیدیته،

عدد اسیدی ،عدد پراکسید ،سفتی ،شمارش کلی میکروارگانیسم
و شمارش کپک و مخمر ،افزایش یافت و نیز درمورد ویژگیهای
حسی ،امتیازات مربوط به ویژگیهای رنگ ،سطح ،سفتی،
احساس دهانی ،طعم شیر ،طعم تند شدن چربی و پذیرش کلی،
با افزایش دمای نگهداری و گذشت زمان ،کاهش یافت .نتایج
این پژوهش نشان داد ،اگرچه بستهبندی فویلآلومینیوم/مقوا
نسبت به بستهبندیهای دیگر ،مناسبترین بستهبندی ازنظر
ویژگیهای حفظ رطوبت ،pH ،اسیدیته ،عدد اسیدی ،عدد
پراکسید ،سفتی و ویژگیهای حسی بود اما شمارش کلی
میکروارگانیسم و شمارش کپک و مخمر باالتری داشت.
بستهبندی مقوا (کنترل) از نظر تمامی ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی ،بافتی ،میکروبی و حسی نامناسبترین
بستهبندی بود .دمای  -18درجه سلسیوس ،نسبت به دماهای
 +8و  +28درجه سلسیوس ،به عنوان بهترین دمای نگهداری
ازنظر حفظ خواص کیفی و ماندگاری بستنیخشک بود .طبق
نتایج ،بستنیخشکهای بستهبندیشده در فویلآلومینیوم/مقوا
در دمای  -18درجه سلسیوس بهترین خواص کیفی و باالترین
مدت ماندگاری را داشتند.
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... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص:راوش و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻘﻮا/ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﻣﻘﻮا/ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ
(ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل

ﻣﻘﻮا/ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﻣﻘﻮا/ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ
(ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل

5
4
3
2
1
0

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ

ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن
ﭼﺮﺑﯽ

ﺳﻔﺘﯽ
اﺣﺴﺎس دﻫﺎﻧﯽ

ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن
ﭼﺮﺑﯽ

رﻧﮓ

ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ

ﺳﻄﺢ

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ

ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن
ﭼﺮﺑﯽ

رﻧﮓ

ﺳﻄﺢ

60  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در روز-18 دﻣﺎي

روز

ﻣﻘﻮا/ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﻣﻘﻮا/ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ
(ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل

ﺳﻔﺘﯽ
اﺣﺴﺎس دﻫﺎﻧﯽ

ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ

ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن
ﭼﺮﺑﯽ

رﻧﮓ

ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ

اﺣﺴﺎس دﻫﺎﻧﯽ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ در.17 ﺷﮑﻞ

ﻣﻘﻮا/ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﻣﻘﻮا/ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨﯽ
(ﻣﻘﻮا )ﮐﻨﺘﺮل

5
4
3
2
1
0

ﺳﻔﺘﯽ

ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ در.16 ﺷﮑﻞ
*اول

5
4
3
2
1
0

ﺳﻄﺢ

5
4
3
2
1
0

ﺳﻔﺘﯽ
اﺣﺴﺎس دﻫﺎﻧﯽ

رﻧﮓ

ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ.19 ﺷﮑﻞ

ﺳﻄﺢ

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﺸﮏ.18 ﺷﮑﻞ

 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در روز+28 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در دﻣﺎي

 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد در روز+8 ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در دﻣﺎي

10

50

. ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ15 دادهﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
( ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ( در روز اول )ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي، ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ، اﺣﺴﺎس دﻫﺎﻧﯽ، ﺳﻔﺘﯽ، ﺳﻄﺢ، ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺣﺴﯽ )رﻧﮓ:*
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ5 اﻣﺘﯿﺎز
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