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 چکیده 
می باشند که در فرموالسیون بستنی باعث  پایدار کننده ها گروهی از بیوپلیمرها

 -و کاهش رشد کریستال های یخ می شدن ایجاد نرمی در بافت، کاهش سرعت ذوب

د و به موجب این عملکرد ها  نقش بسزایی در کیفیت بستنی دارند. در این شون

ریحان و اسفرزه به صورت جداگانه و ترکیبی با صمغ  های سیالژ دانهتأثیر مو پژوهش

و  ، رئولوژیکیفیزیکوشیمیایی ویژگی هایبر درصد  9/0و  11/0در دو سطح  ثعلب

 -موسیالژ دانهافزودن  که مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد نرم حسی بستنی

لوط بستنی نداشتند. با افزایش و اسیدیته مخ pHاثر معنی داری بر میزان  های مذکور

بستنی به  افزایش حجم یافت، در حالی که ویسکوزیته افزایش موسیالژ،غلظت 

کاهش درصد موسیالژ دانه ریحان  9/0درصد و  11/0استثنای نمونه های حاوی 

و ( s)یافت. بیشترین و کمترین درصد ذوب شدن بستنی به ترتیب در نمونه کنترل 

به لحاظ ویژگی  مشاهده شد.د موسیالژ دانه اسفرزه و ثعلب درص 11/0نمونه حاوی 

های رئولوژیکی نیز تمامی نمونه های حاوی موسیالژ دانه ریحان رفتاری رقیق شونده 

با برش داشتند، ولی بالعکس نمونه های حاوی موسیالژ دانه اسفرزه رفتاری غلیظ 

به ترتیب  نیز امتیاز حسی باالترین و پایین ترینشونده با برش از خود نشان دادند. 

نتایج  بود. درصد موسیالژ اسفرزه+ریحان 11/0% ریحان و 9/0حاوی  مربوط به نمونه

این پژوهش نشان دهنده برتری استفاده از موسیالژ دانه ریحان در مقایسه با موسیالژ 

 دانه اسفرزه به عنوان پایدار کننده در فرموالسیون بستنی بود.

 

 11/9/30یافت :رتاریخ د

 90/1/30تاریخ پذیرش :
 

 کلیدیواژه های 

 بستنی

 ه اسفرزموسیالژ 

 ریحانموسیالژ 

 ویژگی های رئولوژیکی

 قدمهم

ای  بستنی عبارتست از سیستم کف مانند پیچیده

ای که به طور  های هوا در فاز پیوسته که در آن حباب

 ،باشد. در این فاز اند پراکنده می جزیی منجمد شده

ها و مواد جامد  ت امولسیون و قوام دهندهچربی به صور

در صورتی  ،بدون چربی به صورت کلوییدی وجود دارند

مرتضوی ) دهند که قندها محلول حقیقی را تشکیل می

افزایش در تولید و مصرف بستنی، . (1911و همکاران، 

این امکان را برای تولید کنندگان فراهم کرده است که 

ی را وارد رژیم غذایی انسان لبن های فرآورده شیر و دیگر
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است  کنند. تفاوت در ترکیبات و روش انجماد سبب شده

 نوع بستنی در جهان تولید شود 340که امروزه بیش از 

(Guven and Karaca, 2002). فرآورده های بستنی و 

در گروه دسرهای منجمد  به طور معمولمنجمد وابسته، 

ی منجمد، ها گیرند که شامل بستنی، شیرینی قرار می

 ، ماست منجمد و ... می باشد.  1شیر یخ

یکی از اجزا مهم مورد استفاده در فرموالسیون بستنی 

 در واقع ها پایدارکنندهپایدار کننده ها می باشند. 

ترکیباتی هستند که از طریق تشکیل ژل در آب یا 

ها از  ترکیب شدن با بخشی از آب موجود در فراورده

یری کرده و تغییرات فاز یخ تشکیل کریستال یخ جلوگ

دهند.  به آب و آب به یخ را در طی نگهداری کاهش می

آب  جذب ها به دلیل ظرفیت باالی پایدارکننده تمامی

در نرم شدن بافت و ایجاد پیکره در فرآورده موثرند 

 -پایدارکنندهعالوه بر این  .(1911)مرتضوی و همکاران، 

ا جلوگیری کرده از متالشی شدن حبابهای هو قادرندها 

طعم را سبب شوند. مهمترین اثر  تدریجی و آزاد شدن

 درها در دسرهای لبنی منجمد توانایی آنها  پایدار کننده

کنترل کریستالیزاسیون مجدد و شوک حرارتی ناشی از 

نوسانات دمایی در طی مرحله سخت کردن و دوره 

ها  نگهداری است. طبیعت هیدروکلوییدی پایدار کننده

استفاده از این  ، لذاشده قوام بستنیافزایش  موجب

افزایش  موجببستنی  فرآورده ای نظیرترکیبات در 

 .(Issariyachaikul, 2008) شود زمان ذوب شدن می

طیف وسیعی از هیدروکلوئیدها به عنوان پایدار کننده 

در فرموالسیون بستنی مورد استفاده قرار گرفته اند که 

نات، ژالتین، گوار، کتیرا، لوبیای از آنها می توان به آلژی

لوکاست، کاراگینان، فورسلران و پکتین اشاره نمود که 

استفاده از تمامی این هیدروکلوئیدها در بستنی مجاز 

اعالم شده است. اما پژوهش ها در زمینه یافتن سایر 

منابع طبیعی حاوی این ترکیبات همچنان ادامه دارد، از 

ضمن بررسی تأثیر  (1911) جمله بهرام پرور و همکاران

از صمغ دانه بالنگوی شیرازی به عنوان جایگزین  استفاده

مقادیری از صمغ ثعلب و کربوکسی متیل سلولز، بهبود 

ویژگی های حسی بستنی و کاهش افزایش حجم را 

گزارش کردند. در پژوهشی دیگر تأثیر مقادیر مختلف 

 ثعلب بر ویژگی های رئولوژیکی مخلوط بستنی مورد

                                                           
1- Ice milk 

بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مخلوط ثعلب و 

شکر در غلظت ها و دماهای مختلف رفتار غیر نیوتنی 

داشته و با افزایش تدریجی غلظت ثعلب، ویژگی های 

 ,Kaya and Tekin)رئولوژیکی آن دچار تغییر می شود 

. بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بستنی (2001

سطوح مختلف ماده خشک  ینیسویا تحت تأثیر جایگز

نوع پایدار کننده نیز نشان اثر و  با جایگزین های لبنی

داد که نمونه های حاوی پروتئین آب پنیر میزان 

ویسکوزیته و مقاومت به ذوب بیشتری داشتند و پایدار 

کننده پالسگارد موجب افزایش میزان پروتئین و 

ویسکوزیته شده اما بر میزان افزایش حجم تأثیر 

 . (1911)مرتضوی و همکاران، نامطلوب داشت 

 9با بررسی تاثیر  (3001)تهرانی  معین فرد و مظاهری

و  exنوع پایدارکننده کربوکسی متیل سلولز، پانیسول 

مخلوطی از پایدارکننده ها بر خصوصیات ماست منجمد، 

 -اعالم کردند که نوع و غلظت پایدارکننده به طور معنی

خصوصیات ذوب و  ته، اورران،ویسکوزیداری بر روی 

حالیکه  باشند در خواص حسی ماست منجمد موثر می

و اسیدیته محصول ندارد. آنها  pHهیچ تاثیری بر 

گزارش کردند که احساس دهانی محصول نیز متاثر از 

 باشد. ها نمی نوع و غلظت پایدارکننده

 -های اخیر بر روی دانههایی که در سالطی پژوهش

یحان و اسفرزه انجام شده استت بته نظتر    های دو گیاه ر

می رسد که بتوان از موسیالژ این دانه ها نیز بته عنتوان   

 پایدارکننده در فرموالسیون بستنی استفاده نمود.   

 اعضای از کیی (.Ocimum basilicum L) ریحان گیاه

 تا 10 شامل Ocimum جنس. باشد می Ocimum جنس

 مناطق در انجه سراسر در که است گیاهی گونه 110

. شود می افتی مرکزی آمریکای افریقا و آسیا، گرمسیری

 یک عنوان به که است ایران بومی گیاهان از یکی ریحان

 ,.Razavi et al) گیرد می قرار استفاده مورد دارویی گیاه

 دانه( پریکارپ) خارجی الیه دیگر سوی از .(2009

 تسرع به گیرد می قرار آب با تماس در وقتی ریحان،

 Azoma) نماید می ایجاد ژالتینی ای ماده و شده متورم

and Sakamoto, 2003) .گرفته، صورت تحقیقات برطبق 

 از شده استخراج هیدروکلوئید که است شده مشخص

 اصلی اسکلت: باشند می اصلی جزء 3 دارای ریحان دانه

 است پایدار اسید مقابل در که گلوکومانان اصلی هسته ای

 باشد می 3 به 10 مانوز به گلوکز نسبت دارای و%( 49)
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 1 اتصاالت با زایالن دارای که اسید در محلول قسمت و

 روی بر اسیدی جانبی زنجیره دارای و%( 33/34) 4به

 Anjaneyalu) باشد می زایلوزیل از 9 و 3 شماره کربن

& Tharanathan, 1971; Anjaneyalu & Channe 

Gowda, 1979 ). ی ویژگی های در ارتباط با بررس

و همکاران  رئولوژیکی موسیالژ دانه ریحان حسینی پرور

ویژگی های رفتار جریانی موسیالژ دانه ریحان  (3010)

درجه  11تا  1درصد و دمای 3تا  1/0را در غلظت های 

سانتیگراد مورد مطالعه قرار دادند و بیان کردند که 

ری ها رفتاتمامی غلظت ها و دماموسیالژ دانه ریحان در 

با  و ویژگی سودوپالستیکی رقیق شونده با برش داشت

از سوی این افزایش غلظت موسیالژ افزایش یافت. 

درصد موسیالژ  1پژوهشگران عنوان کردند که در غلظت 

دانه ریحان در مقایسه با صمغ های نظیر گوار، کنجاک و 

  زانتان ویسکوزیته باالتری دارد.

 از Plantago ovate L علمی . نام با اسفرزه گیاه

 مرغی تخم اسفرزه گیاه های دانه. است 1بارهنگ خانواده

 ته و ای قهوه به مایل خاکستری رنگ و هستند شکل

 حاوی اسفرزه دانه. دارند نیز صورتی مالیم رنگ

 اطراف پوسته. باشد می چربی و قند پروتئین، موسیالژ،

 بخش دو دارای که است هیدروکلوئیدی اسفرزه دانه

 بخش است. سرد آب در محلول و گرم آب در محلول

 -می ژل تشکیل شدن سرد از پس داغ درآب محلول

 می خوانده پیسیلیوم که اسفرزه دانه اطراف پوسته .دهد

 وسیله به که است موسیالژ باالیی مقادیر حاوی شود

 یا کردن آسیاب از استفاده با آن خارجی الیه جداسازی

 از% 31 تقریبی طور به و شود می حاصل دانه خراشیدن

 دانه از حاصل موسیالژ. دهد می تشکیل را دانه کل

 به را آب که است رنگ سفید و فیبری ای ماده اسفرزه

 حاصل آن از شفاف و رنگ بی ژلی و کرده جذب خود

 این اسفرزه دانه موسیالژ های ویژگی جمله از. شود می

 30 حدود و دارد آب جذب به زیادی تمایل که است

 شیمیایی لحاظ به و شود می متورم اش اولیه حجم برابر

شود  نمی جذب و هضم بدن در و است خنثی

(Marshall et al., 2003). ( 1911عسکری و همکاران) 

ضمن بررسی ویژگی های رئولوژیکی محلول آبی 

موسیالژ استخراج شده از دانه اسفرزه گزارش کردند، 

ته و با تمامی محلول رفتار رقیق شونده با برش داش

                                                           
1- Plantago 

از  افزایش غلظت موسیالژ این امر بیشتر مشهود بود.

نیز تأثیر معنی دار بر میزان ویسکوزیته  pHطرفی دما و 

 داشت. 

 که این به عنایت با و شد ذکر چه آن به توجه با

 -دانه موسیالژ از استفاده با ارتباط در پژوهشی تاکنون

 صورت بستنی فرموالسیون در اسفرزه و ریحان های

امکان سنجی  هدف با پژوهش اینلذا  ،است نگرفته

در  ریحان و اسفرزه های دانه موسیالژ از استفاده قابلیت

 های ویژگی بررسی و بستنی فرموالسیون

 .گرفت شکل آن حسی و رئولوژیکی فیزیکوشیمیایی،

 

 ها روش و مواد

  اسفرزه موسیالژ استخراج

وش به منظور استخراج موسیالژ دانه اسفرزه از ر

با اندکی تغییرات استفاده  (1911)عسکری و همکاران 

 نظیر اسفرزه دانه های ناخالصی شد، به طوری که ابتدا

 100 میزان سپس و شد جداسازی شاخه و برگ و سنگ

 آزمایشگاهی آسیاب از استفاده با اسفرزه دانه از گرم

 با و شد آسیاب( ، ژاپن410جی، بی، اس، مدل ثانی،)

 جداسازی دانه مغز از پوسته 90 مش الک از استفاده

 به 1 نسبت با قبل مرحله از حاصل اسفرزه پوسته. شد

 دمای در ساعت 34 مدت به و شد مخلوط آب با 10

 خوبی به اسفرزه دانه های پوسته تا گرفت قرار محیط

 حاصل مخلوط سپس. شوند متورم و نمایند جذب آب

 در ورد 11000 سرعت با سانتیگراد درجه 31 دمای در

سنتوریون مدل کا ) سانتریفوژ دقیقه 10 مدت به دقیقه

 از دانه های مانده باقی و ها ناخالصی سپس. شد( 3043

 اتانول با برابر 9 میزان به حاصل ژل. شدند جداسازی ژل

 رسوب کامل طور به هیدروکلوئید و گردید مخلوط% 33

 با سانتریفوژ از استفاده با حاصل رسوب و شد داده

 شستشوی. گردید جداسازی دقیقه در دور 1000 سرعت

 کامل طور به رنگی مواد تا شد تکرار بار 9 الکل با رسوب

 استخراج هیدروکلوئید. شوند خارج هیدروکلوئید درون از

 اُپرون،) انجمادی کن خشک دستگاه از استفاده با شده

 در و گردید خشک( ، کره جنوبی1109اف دی بی، مدل

 بطری در و پودر آزمایشگاهی آسیاب زا استفاده با نهایت

 .شد نگهداری گراد شیشه ای
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 ریحان دانه صمغ استخراج

جهت استخراج موسیالژ دانه ریحان از روش بهینه 

با اندکی  (3003) همکاران و  Razaviسازی شده توسط 

در  31به 1تغییرات استفاده شد. دانه ریحان به نسبت 

با آب دیونیزه مخلوط شد.  pH=1 درجه و 33دمای 

سپس به منظور جداسازی موسیالژ از دانه های ریحان 

به مدت یک دقیقه با مخلوط کن در دور پایین مخلوط 

دقیقه و  10شد. مخلوط حاصل از مرحله قبل، به مدت 

در دقیقه سانتریفوژ گردید. در دور  11000با سرعت 

نهایت موسیالژ حاصل از مرحله قبل پس از رنگ بری با 

استفاده از  در نهایت باو  (9به  1% )به نسبت 33اتانول 

، 1109اف دی بی، مدل اُپرون،)خشک کن انجمادی 

خشک شده و در بسته بندی های غیر قابل  (کره جنوبی

 نفوذ به رطوبت نگهداری شد.

 

 بستنی یدتول

 چربی% 1 شکر،% 13 شاملی بستن فرموالسیون

. بود و شیر پس چرخ یچرب بدون جامد مواد%  3 شیر،

 بعنوان% 9/0 میزان به ثعلب از شاهد نمونه در

 صمغ ها، نمونه سایر در. گردید استفاده پایدارکننده

 سطح دو در کننده پایدار به عنوان اسفرزه و ریحان

. گرفت قرار استفاده مورددرصد وزنی  0/ 9 و 11/0

 ثعلب از ترکیبی هایی با استفاده از نمونه عالوه بر این،

خریداری شده از فروشگاه گیاهان دارویی پودر تجاری )

 سطح دو در( 1:1 نسبت به) صمغ دو و (شهر گرگان

 اختصاری عالئم 1 جدول. شد استفاده 9/0 و 11/0

 نشان را یستن ونیفرموالس در استفاده مورد تیمارهای

 .دهد یم

 شیر اولیه، مواد توزین از پس بستنی تولید جهت

، چربی% 90) خامه و( گلستان پگاه% چربی، 9) استریل

رسیدن به  زمان با یکدیگر مخلوط و تا( پگاه گلستان

 به سپس. شد داده حرارت گرادیسانت درجه 10 دمای به

 و اضافه کننده پایدار و شکر شیرخشک، حاصل مخلوط

 دمای در دیگر دقیقه 90 مدت به همگن کردن، از پس

 این پایان از پس. شد داده حرارت گرادیسانت درجه 10

 یخ و آب از مخلوطی در حاصل مخلوط ظرف مرحله،

 در رساندن مرحله جهت ساعت 1 مدت به و شده سرد

 مخلوط رساندن، دوره اتمام از بعد. شد نگهداری یخچال

، مدل )فلر، آلمان یخانگ ساز بستنی دستگاه در بستنی

IC180دمای در ها نمونه و منجمد دقیقه 90 مدت ( به 

 .شدند نگهداری آزمایش زمان تا درجه سانتیگراد -11

 

 pHاندازه گیری 

pH ها قبل از انجماد با استفاده از دستگاه  نمونهpH 

 .( اندازه گیری شد131مدل  Methromمتر )
 

 

 اندازه گیری اسیدیته

نمونه قبل از انجماد برداشته و در  لیتر از میلی 10

فتالئین با سود تا ظهور رنگ صورتی تیتر  حضور فنل

. میزان اسیدیته (1911 بهرام پرور و همکاران،) شد

 برحسب درجه دورنیک به شرح زیر محاسبه شد:

(1) 

 مصرفی = اسیدیته )برحسب دمیلی لیتر سو×  10

 دورنیک( درجه

 

 1افزایش حجم 

روش وزنی با از  افزایش حجمگیری  اندازه به منظور

 بدیناستفاده شد. مقایسه وزن حجم مشخصی از بستنی 

صورت که از مخلوط نمونه قبل و پس از انجماد در 

گیری و توزین شد. سپس با استفاده  ساز، نمونه بستنی

)استاندارد محاسبه گردید  افزایش حجماز رابطه زیر 

  :(1911ملی ایران، 

 

                                                           
1- Overrun 

 تیمارهای پایدارکننده -1 جدول

 تیمار اختصاری حروف

S ثعلب 9/0کنترل حاوی  نمونه 

E-0.15 اسفرزه 11/0حاوی نمونه 

E-0.3 اسفرزه 9/0حاوی نمونه 

R-0.15 ریحان11/0حاوی نمونه 

R-0.3 ریحان9/0حاوی مونهن 

(S+E)- 0.15 11/0( اسفرزه+  ثعلب) نمونه 

(S+E)- 0.3 9/0( اسفرزه+  ثعلب) نمونه 

(S+R) -0.15 11/0( ریحان+  ثعلب) نمونه 

(S+R)- 0.3 9/0( ریحان+  ثعلب) نمونه 
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(3) 

 

 

 ویسکوزیته

ویسکوزیته مخلوط قبل از انجمتاد و پتس از مرحلته    

-RVبروکفیلتد متدل   ) رساندن توسط دستگاه ویسکومتر

DVII، )اندازه گیتری   سانتیگراد درجه 1در دمای  امریکا

 های از آزمایش پس. (1911بهرام پرور و همکاران، )شد 

تتترین  بعنتتوان مناستتب 3مقتتدماتی، استتپیندل شتتماره 

)با توجه بته دستتورالعمل شترکت     نتخاب شداسپیندل ا

سازنده، اسپیندل مناسب جهت اندازه گیری ویسکوزیته، 

اسپیندلی است که در سرعت مورد نظر گشتاوری بتاالتر  

 rpm گیتری ویستکوزیته در  اندازه % را نشان دهد(.10از 

 انجام شد. 140

 

 1رفتار جریان 

از  به منظور تعیین رفتار جریان نمونه های بستنی،

، امریکا( DV-II RVدستگاه ویسکومتر بروکفیلد )

های اولیه و استفاده شد. بدین منظور پس از آزمون

گیری تشخیص اسپیندل مناسب جهت اندازه

جهت  .استفاده شد 3ویسکوزیته، از اسپیندل شماره 

 100گیری ویسکوزیته، مقدار مورد نیاز نمونه )اندازه

لیتری ریخته شد و میلی  300میلی لیتر( درون بشر 

اسپیندل تا خط نشانه وارد نمونه شد. سپس ویسکوزیته 

، 10ظاهری نمونه ها در سرعت های چرخش اسپیندل 

30 ،90،40 ،10،30،10 ،10 ،30 ،100 ،101 ،130 ،

 دور در دقیقه 300، و 110، 130، 110، 140، 191

اندازه گیری شد. سایر پارامترهای رئولوژیکی نظیر 

از معادالت ریاضی  تنش برشی با استفاده سرعت برشی و

Mitschka (1313)  و به وسیله سرعت چرخش اسپیندل

و گشتاور بدست آمد. با توجه به رفتار غیر نیوتنی 

مدل سیاالت غیر نیوتنی )مدل قانون توان  3از  هانمونه

بالکلی( به منظور مدل سازی ویژگی های  -و هرشل

استفاده شد ستنی رفتاری جریان نمونه های مخلوط ب

 که معادالت آنها به شرح ذیل است:

                         قانون توان( 9)  
nk  

                                                           
1- Flow behavior  

 

nk                بالکلی -هرشل( 4)  0 
 

سرعت  (،paتنش تسلیم ) 0(، paتنش برشی ) τکه 

pa.s)ضتتریب قتتوام ) k(، 1Sرشتتی)ب
n  وn  انتتدیس رفتتتار

   جریان می باشد.

 

 2شدن ذوبویژگی 

گترم بتر روی متش     90±1یک قالب بستنی بتا وزن  

 31متری قرار داده شد و در انکوباتور با دمای  میلی 1/0

ستاعت وزن   1قرار گرفت. پس از مدت سانتیگراد درجه 

درصدی از وزن اولیه به عنتوان  مایع ذوب شده برحسب 

 ,Akalin and Erisir)ذوب شدن اندازه گیری شد  ویژگی

2008). 

 

 ارزیابی حسی

 3از  نمونه هاحسی  ویژگی هایارزیابی  به منظور

 ارزیاباننفر ارزیاب استفاده شد. پس از آموزش اولیه به 

به ها  مورد نظر، نمونه ویژگی هایجهت آشنایی با 

، یکنواختی، عاری بودن از عیوب )نرمی بافت لحاظ

عاری از طعم ، )تازگی  ، طعمو یخی( صمغی، شنی

)ارزیابی کلی بافت،  کلی و پذیرش )سفید( رنگپختگی( 

ارزیابی شدند. در این آزمون از روش  رنگ و طعم(

ای استفاده شد که به نمونه عالی نمره  نقطه 1هدونیک 

 ق گرفت.تعل 1و خیلی بد  3، بد 9، متوسط 4، خوب 1

 

 تجزیه و تحلیل آماری

نتایج این پژوهش در قالب طرح کامالً تصتادفی و بتا   

( تجزیته و تحلیتل   1/3نسخه ) SASاستفاده از نرم افزار 

-شد. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه

رستم  % استتفاده گردیتد.   31ای دانکن در سطح احتمال 

الزم بته   انجام شد. 3001نمودارها نیز با نرم افزار اکسل 

در قالتب سته تکترار     هتای  تمامی آزمایشذکر است که 

 انجام شد.  

 

 

 

                                                           
2- Melting rate 
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 بحث و نتایج

pH اسیدیته و 

 نمونته  در اسیدیته و pH گیری اندازه از حاصل نتایج

 افتزودن  کته  داد نشتان ( 3 جتدول ) انجمتاد  از قبل های

 هتا  نمونته  استیدیته  میتزان  بتر  داری معنتی  اثر ها صمغ

 R- 0.15 نمونتته در pH بتتاالترین. (p>01/0) نداشتتت

 S، - 0.15 نمونته  بتا  داری معنی اختالف که شد مشاهده

E، R-0.3 نداشت (01/0 <p). 

 

 افزایش حجم

 بر موثر فاکتورهای مهمترین از یکی افزایش حجم

 -می شده هوادهی فرآورده های دیگر و بستنی کیفیت

افزایش  ینکمتر و نیشتریب که داد نشان نتایج. باشد

 -می E- 0.3 و R- 0.3نمونه  به مربوط ترتیب به حجم

نشان داده شده است، با  1همانطور که در شکل . باشد

افزایش غلظت موسیالژ دانه اسفرزه میزان افزایش حجم 

کاهش یافت اما در مورد موسیالژ دانه ریحان چنین 

نتیجه ای مشاهده نشد. در ارتباط با نمونه های حاوی 

 -نیز می ثعلب( – کننده های ترکیبی )موسیالژپایدار

توان گفت که با افزایش غلظت پایدار کننده میزان 

با توجه گزارش های سایر افزایش حجم کاهش می یابد. 

اهمیت ویسکوزیته مخلوط  ارتباط باپژوهشگران در 

که  این دلیل بستنی و تأثیر آن بر میزان افزایش حجم،

اهش میزان افزایش افزایش غلظت صمغ ها موجب ک

افزایش  این امر باشد که ممکن استحجم شده، 

کاهش قابلیت هم  موجبویسکوزیته مخلوط بستنی 

 زدن آن و جلوگیری از ورود هوا به داخل مخلوط بستنی

از طرفی با مقایسه نتایج حاصل از افزایش باشد. شده 

 های حجم نمونه های بستنی حاوی موسیالژ دانه

ی توان دریافت که علی رغم باالتر اسفرزه و ریحان م

بودن میزان ویسکوزیته در نمونه های حاوی موسیالژ 

میزان افزایش حجم آن در مقایسه با  ،دانه ریحان

موسیالژ دانه اسفرزه باالتر است، که این بر خالف بحث 

قبلی است. اما ممکن است دلیل این امر رفتار غلیظ 

یالژ دانه شوندگی با برش مخلوط بستنی حاوی موس

اسفرزه باشد. با توجه به این که کاهش دما و اعمال 

برش )سرعت هم زدن( موجب افزایش ویسکوزیته 

، مخلوط بستنی حاوی موسیالژ دانه اسفرزه می گردد

حجم را می توان به این  یکی از دالیل کاهش افزایش

 (3001) تهرانی مظاهری و فرد معینمورد نسبت داد. 

 -معنی تاثیر پایدارکننده غلظت و نوع که کردند نیز بیان

البته شرایط دیگری  .(p<01/0) دارد هوادهی بر داری

نظیر نوع سیستم هوادهی و میزان مواد جامد کل بر 

افزایش حجم بستنی موثر است. افزایش حجم به دلیل 

دهی و همچنین تأثیر آن بر  ارتباط آن با راندمان و سود

 ائز اهمیت استویژگی های بافتی بستنی بسیار ح

(Rincon et al., 2006 .)پژوهشگرانی نظیر Muse و 

 

 بستنی مختلفی ها ونیفرموالس اسیدیته و pH مقایسه -2 جدول

 اسیدیته )درجه دورنیک( pH تیمار

S 
*a01/0± 94/3 a 99/0±99/30 

E-0.15 
c1/0±13/3 a  99 /0±99/30 

E-0.3 
ab04/0± 9/3 a 99/0± 33/30 

R-0.15 
a09/0± 93/3 a 33/0± 33/13 

R-0.3 
a01/0± 91/3 a 11/0±30 

(S+E)- 0.15 
bc04/0± 31/3 a  93/0±31 

(S+E)- 0.3 
c01/0±13/3 a 99/0± 33/30 

(S+R) -0.15 
a01/0± 91/3 a 11/1±31 

(S+R)- 0.3 
a01/0± 91/3 a 99/0±99/30 

 .انحراف معیار هستند ±ول به صورت میانگین اعداد جد

 .(<01/0pندارند) داری معن تفاوت گرییکد با مشترک در ستون حروفی دارا *اعداد
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Hartel, (3004)  تا  91میزان افزایش حجم بستنی را

درصد گزارش کردند. از سوی دیگر بهرام پرور و  11

سخت  بستنی نیز میزان افزایش حجم (1911)همکاران 

خامه ای را هنگام استفاده از کربوکسی متیل سلولز، 

درصد  34تا  91لنگوی شیرازی در محدوده ثعلب و با

گزارش کردند. اهمیت افزایش حجم بستنی از این جهت 

ای است که افزایش حجم پایین موجب پدید آمدن پیکره

بیش از  سرد و خیس در بستنی می شود و افزایش حجم

 می گردد اندازه نیز باعث به وجود آمدن بافتی کف مانند

(Paton et al., 2004)ترین ین رو جهت اتخاذ مناسب. از ا

افزایش حجم می بایست پذیرش مصرف کنندگان و 

)بهرام  متعاقب آن مسایل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد

  .(1911پرور و همکاران، 

 
 ندارندی داری معن تفاوت گریکدی با مشترک حروفی دارا اعداد) یبستن افزایش حجم بر مختلفی ها ونیفرموالس ریتاث -1 شکل

50/5p<). 

 

 ویسکوزیته

مقادیر ویسکوزیته مخلوط های بستنی  3در شکل 

حاوی هیدروکلوئیدهای مختلف )موسیالژ دانه ریحان، 

اسفرزه و ثعلب( به صورت جداگانه و ترکیبی نشان داده 

 افزایش با شده است. همانطور که مالحظه می شود

ویسکوزیته مخلوط  موسیالژ در اسفرزه و ریحان، غلظت

اما  (p<01/0) یافت افزایش داری معنی طور به نیبست

 R- 0.3)نمونه کنترل(، نمونه  Sدر مقایسه با نمونه 

 و باالترین. (≥01/0pمیزان ویسکوزیته باالتری داشت )

 R- 0.3 های نمونه در ترتیب به ویسکوزیته ترین پایین

میلی  E-0.15 (3/43 ومیلی پاسکال ثانیه(  1/111)

بهرام پرور و همکاران  .شد اهدهمشپاسکال ثانیه( 

نیز ضمن افزودن غلظت های مختلف صمغ به  (3010)

ویسکوزیته  و بررسی ویسکوزیته آن، مخلوط بستنی

پاسکال ثانیه  3/1تا  1/0مخلوط بستنی را در محدوده 

 واکنش را ویسکوزیته افزایش دلیلگزارش کردند. 

مخلوط و  مایع قسمت با موسیالژ )هیدروکلوییدها(

. (Akin et al., 2007) کنند می بیان جذب آب مخلوط

 جاذب طبیعت به خاطر هیدروکلوییدی ترکیبات این

 شبکه تشکیل و کرده جذب خود به را آب رطوبت بودن،

 خصوصیات رییتغ باعث که دهند می مانندی ژل

با  .(Akin et al., 2007) شوند می فرآورده رئولوژیکی

هم ویسکوزیته در کیفیت توجه به نقش انکار ناپذیر و م

بستنی، استفاده از هیدرو کلویید های مختلف از جمله 

موسیالژ دانه اسفرزه و ریحان می تواند تغییرات مهمی 

های در کیفیت بستنی ایجاد نماید. حال با وجود پژوهش

متعدد در مورد آثار ویسکوزیته بر کیفیت بستنی، هنوز 

مناسب و  صد و قطعی مبنی بر مقدار در گزارش صد
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دقیق آن در بستنی گزارش نشده است. به طور کلی 

نتایج پژوهش های گذشته نشان داده است که با افزایش 

ویسکوزیته، سرعت ذوب شدن و نرمی بافت بستنی 

افزایش، ولی در عوض سرعت هم زدن مخلوط بستنی 

کاهش می یابد. در نهایت می توان این گونه اظهار 

بستنی تحت تأثیر  داشت که ویسکوزیته مخلوط

ترکیبات تشکیل دهنده بستنی بویژه چربی و 

پایدارکننده ها می باشد. به عالوه نوع مواد اولیه و 

شیوه فرآوری و حمل و نقل نیز بر میزان  کیفیت آن،

)بهرام پرور و همکاران، ویسکوزیته مخلوط موثر است 

. آگاهی از مقادیر ویسکوزیته، عالوه بر تعیین (1911

ترین فرموالسیون بستنی، در انتخاب پمپ های مناسب 

مناسب جهت انتقال و طراحی تجهیزات نقش به سزایی 

دارد. از طرفی ویسکوزیته عامل مهمی در سرعت خامه 

ای شدن، سرعت انتقال جرم و حرارت و شرایط جریان 

)بهرام پرور و  یافتن شیر و فرآورده های آن است

رت گرفته در . در پژوهش های صو(1911همکاران، 

 ارتباط با استفاده از هیدروکلوئیدهای مختلف در

فرموالسیون بستنی از هیدروکلوئیدهای بومی ونزوئال 

استفاده شد که در مقایسه با هیدروکلوئیدهای تجاری 

ویسکوزیته بیشتری داشتند. این صمغ ها موجب بهبود 

 . (Paton et al., 2004) ویژگی ها حسی بستنی شدند

            
 ندارندی داری معن تفاوت گرییکد با مشترک حروفی دارا اعدادی )بستن ویسکوزیته بر مختلفی ها ونیفرموالس ریتاث -2 شکل

50/5p<). 
 

 رفتار جریان

نمودار رفتار جریان مخلوط اولیه قبل  4و  9اشکال 

از انجماد نمونه های بستنی حاوی موسیالژ دانه اسفرزه 

ساعت دوره  1درجه پس از  1و ریحان را در دمای 

مالحظه  9رسیدن نشان می دهد. همانطور که در شکل 

رفتاری رقیق شونده با افزایش سرعت  Sمی شود نمونه 

برش دارد، در حالی که سایر نمونه های حاوی موسیالژ 

دانه اسفرزه رفتاری غلیظ شونده با افزایش سرعت برش 

زه به مخلوط داشتند. در واقع افزودن موسیالژ دانه اسفر

بستنی موجب تغییر رفتار جریان آن از حالت رقیق 

شونده با برش به حالت غلیظ شونده با برش شده است. 

شاید بتوان دلیل بروز این رفتار را به ویژگی های 

در تماس با  عملکردی و رئولوژیکی موسیالژ دانه اسفرزه

 سایر ترکیبات نظیر پروتئین ها و گلبول های چربی

هنگام اعمال برش در مخلوط د به طوری که نسبت دا

مایع موجود در بین ذرات کلوئیدی )پروتئین ها، بستنی 

چربی و هیدروکلوئید( از این فضا خارج شده و موجب 

افزایش ویسکوزیته می گردد که نهایت این امر موجب 

 Figura and) بروز رفتار غلیظ شونده با برش می شود

Teixeira, 2007) .نیز با  (3010)ر و همکاران بهرام پرو

% رفتار غلیظ شونده با 9/0افزودن ثعلب در غلظت 
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مخلوط بستنی را گزارش رای افزایش برش )دایالتانت( ب

 کردند.

بر خالف مخلوط های بستنی حاوی اسفرزه، نمونه 

با افزایش سرعت های حاوی ریحان رفتاری رقیق شونده 

ته با (. کاهش میزان ویسکوزی4)شکل برش داشتند 

افزایش میزان سرعت برشی مربوط به کاهش اصطکاک 

بین الیه ها می باشد یا به عبارت دیگر، افزایش برش 

موجب تبدیل مولکول های بلند زنجیره و به هم پیچیده 

به مولکول های مستقیم و خطی می شود که هم راستا 

با جریان سیال آرایش یافته اند که همین امر موجب 

. (Paton et al, 2004)می شود کاهش ویسکوزیته 

گزارش شده است که به طور معمول مخلوط بستنی 

بهرام )رفتار سیاالت غیر نیوتنی را از خود نشان می دهد 

 پژوهش ، که با نتایج این(3010پرور و همکاران، 

گزارش  (1913)رضایی و همکاران مطابقت داشت. 

کردند ماست منجمد حاوی صمغ گوار و صمغ عربی 

ر غیرنیوتنی و رقیق شونده با برش از خود نشان رفتا

 دهد.می
 

 
 و مخلوط با یکدیگر جداگانهبه صورت  اسفرزهسرعت برشی برای مخلوط بستنی حاوی ثعلب و –نمودار ویسکوزیته ظاهری -3شکل 

 

و مخلوط با یکدیگر نهجداگا سرعت برشی برای مخلوط بستنی حاوی ثعلب و ریحان به صورت–نمودار ویسکوزیته ظاهری -4شکل 
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مدل های رئولوژیکی مختلفی جهت بررسی رفتار 

رئولوژیکی سیاالت غیر نیوتنی وجود دارد. در این 

پژوهش به منظور بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط اولیه 

نمونه های بستنی حاوی موسیالژ دانه اسفرزه و ریحان 

 از دو مدل قانون توان و مدل هرشل بالکلی استفاده شد.

نتایج نشان داد که مدل قانون توان به دلیل ضریب 

همبستگی باالتر در مقایسه به مدل هرشل بالکلی مدل 

پیشگوی مناسبتری جهت پیش بینی رفتار جریان 

پارامترهای مدل  9مخلوط های بستنی بود. در جدول 

قانون توان مخلوط بستنی حاوی اسفرزه و ثعلب به 

ه می شود. همان صورت جداگانه و مخلوط را مشاهد

 Sطور که مالحظه می شود، اندیس رفتار جریان نمونه 

کمتر از یک بوده و سایر نمونه ها اندیس رفتار جریان 

میزان اندیس  ز یک دارند، به طوری که باالترینباالتر ا

مشاهده شد. چنانچه  E -0.15 رفتار جریان در نمونه

ده رفتار اندیس رفتار جریان باالتر از یک باشد نشان دهن

غلیظ شونده با برش بوده و چنانچه کمتر از یک باشد 

نشان دهنده رفتار رقیق شونده با برش است. با توجه به 

این که نمونه های حاوی اسفرزه اندیس رفتار جریانی 

 -باالتر از یک دارند رفتار آنها غلیظ شونده با برش می

نیز مشهود است. به لحاظ  9 باشد که این امر در شکل

ضریب قوام باالترین و پایین ترین مقدار به ترتیب در 

 هده شد.مشا E -0.15 و Sنمونه های 

 

 

 شدن ذوب ویژگی

 بستنی شدن ذوب ویژگی در بستنی فیزیکی ساختار

 نیبست شدن ذوب شدت بر که فاکتورهایی. است موثر

 بستنی به شده وارد هوای مقدار از عبارتند گذارند تاثیر

گلبول  شبکه و خی کریستال های ساختار ،(هوادهی)

کریستال  اندازه. انجماد طی در شده تشکیل چربی های

 شدن ذوب شدت بر گذار تاثیر عوامل دیگر از خی های

 1 شکل مشاهده با. (Kaya and Tekin, 2001) باشد می

 اسفرزه صمغ غلظت افزایش با که شود می مشخص

 افزایش حالی که در یافته افزایش شدن ذوب درصد

 داده کاهش را شدن ذوب درصد ریحان صمغ غلظت

درصد تغییرات ذوب Erisir (3001 ) و  Akalin.است

% 10دقیقه ای در محدوده  30را طی دوره بستنی  شدن

% برای بستنی 40)بستنی معمولی( تا  برای نمونه شاهد

 پارامترهای مدل قانون توان برای مخلوط اولیه بستنی های حاوی ثعلب و اسفرزه به صورت جداگانه و مخلوط -3جدول 

 

 نمونه

 اندیس رفتار جریان

 (n) 

  kضریب قوام 

(pa.s
n) 

R
2 

S 13/0 13/3 331/0 

E- (0.15) 933/1 343/1 333/0 

E- (0.3) 901/1 334/1 331/0 

S+E- (0.15) 931/1 31/1 331/0 

S+E- (0.3) 113/1 931/1 33/0 

 

 

 پارامترهای مدل قانون توان برای مخلوط اولیه بستنی های حاوی ثعلب وریحان به صورت جداگانه و مخلوط -4جدول 

 نمونه
 اندیس رفتار جریان

 (n) 

  kضریب قوام 

(pa.s
n) 

R
2 

S 13/0 13/3 331/0 

R- 0.15 931/0 111/3 334/0 

R -0.3 9/0 49/3 333/0 

(S+R)- 0.15 194/0 31/1 331/0 

(S+R)- 0.3 141/0 13/3 333/0 
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اوی اینولین و الیگوفروکتوز گزارش کردند که این ح

 به توجه با تفاوت با مشاهدات این مطالعه مطابقت دارد.

 به شده وارد هوای میزان یعنی افزایش حجم این که

 شدن ذوب ویژگی بر گذار تاثیر عوامل از کیی بستنی

 ،(Marshall and Arbuckle, 1996) باشد می بستنی

 میزان موسیالژ افزایش. کرد توجیه را پدیده این توانمی

 بنابراین است شده افزایش حجم کاهش باعث اسفرزه

 در تر راحت گرما و بوده کمتر موجود هوای حجم

 افزایش شدن ذوب درصد و کند می نفوذ بستنی ساختار

 موسیالژ مورد در عمل این عکس حالی که در ابدی می

 غلظت یشافزا با به طوری که است افتاده اتفاق ریحان

 هوا بودن عایق نقش و بیشتر شده افزایش حجم صمغ،

 .است گردیده بستنی شدن ذوب میزان کاهش سبب

Sofjan وHartel  (3004 ) نیز مطابق با نتایج بدست

، حضور هوا را بعنوان عامل کاهش پژوهش آمده در این 

نمونه رت و بنابراین کاهش شدت ذوب شدن انتقال حرا

ش ویسکوزیته هم از دیگر عوامل افزای گزارش کردند.

 هیدروکلوییدها درصد افزایشموثر بر سرعت ذوب است. 

 زمان بنابراین و شده سرمی فاز ویسکوزیته افزایش سبب

 پخش غلیظ سرم فاز در تا است الزم آب برای بیشتری

در نتیجه افزایش غلظت هیدروکلوییدها منجر به  شود

 شود. می کاهش سرعت ذوب شدن بستنی

 

 ندارندی داریمعن تفاوت مشترک حروفی دارا اعدادی )بستن شدن ذوب درصد بر مختلفی هاونیفرموالس ریتاث -0 شکل

(50/5p<). 

 

 حسی ارزیابی

 افزودن که داد نشان( 1 جدول) حسی ارزیابی نتایج

 پارامترهای از هیچ کدام بر داری معنی اثر ها صمغ

 انتظار از دور جهنتی این. است نداشته ارزیابی مورد حسی

 خاصی بوی و رنگ شده استخراج های صمغ زیرا نبود

-نمونه برای را خاصی تفاوت ها ابیارز بنابراین و نداشته

 را ها نمونه نسبی کیفیت و نشده قائل صمغ حاوی های

 کلی پذیرش شاخص. کردند ارزیابی کنترل نمونه مشابه

  نمونه به مربوط امتیاز باالترین که داد نشان ها نمونه

R-0.3 داری معنی تفاوت ها نمونه سایر با اگرچه بوده 

 ترین پایین و باالترین طعم نظر از. (p>01/0) نداشت

 -(S+R) و 0.15 -(S+E) های نمونه در ترتیب به امتیاز

 . شد مشاهده 0.15

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب بود که 

ی توان به صورت جداگانه و یا موسیالژ دانه ریحان را م

مخلوط با ثعلب در فرموالسیون بستنی به عنوان پایدار 

کننده استفاده نمود. اما در ارتباط با موسیالژ دانه 

که استفاده از آن  اسفرزه، نتایج پژوهش حاضر نشان داد

ها در فرموالسیون بستنی، باید همراه با سایر پایدارکننده

ا آنها استفاده گردد تا اثرات بوده و به طور ترکیبی ب

-مثبتی بر ویژگی های بستنی ایجاد نماید. از نظر ویژگی
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حاوی های بستنی بیشترین افزایش حجم در نمونه های 

و بالعکس کمترین افزایش درصد ریحان  9/0و  11/0

به  مشاهده شد. % اسفرزه9/0 حجم در نمونه حاوی

بیشترین   % ریحان9/0دارای  لحاظ ارزیابی حسی نمونه

امتیاز از نظر ارزیابان کسب نمود. حال با توجه به این که 

دانه ریحان یکی از گیاهان دارویی بومی ایران است و در 

داخل کشور به فراوانی در دسترس است می توان 

استفاده از موسیالژ دانه ریحان را در فرموالسیون بستنی 

 پیشنهاد نمود.  

 

 انیدتشکر و قدر

دانند یسندگان مقاله بر خود الزم میدر این بخش نو

از راهنمایی های ارزنده و بی دریغ سرکار خانم مریم 

انی را داشته باشند.دپرور کمال تشکر و قدر بهرام

  

 

  یبستن مختلفی ها ونیفرموالس حسیی هایژگیو -0 جدول

 پذیرش کلی طعم بافت رنگ نمونه

S 
a43/0 ±99/9 a 93/0± 1/9 a 33/0± 9 a 31/0± 31/9 

E 0.15 
a 43/0± 99/9 a 43/0± 19/3 a 41/0± 1/9 a 91/0± 33/9 

E 0.3 
a 43/0± 99/9 a 31/0± 13/9 a 9/0± 9 a 39/0± 13/9 

R 0.15 
a 41/0± 13/9 a 43/0± 1/9 a 33/0± 1/9 a 93/0± 91/9 

R 0.3 
a 31/0± 4 a 43/0± 99/9 a 43/0± 33/9 a 91/0± 33/9 

(S+E) 0.15 
a 11/0± 33/9 a 4/0± 99/9 a 99/0± 19/9 a 41/0± 31/9 

(S+E) 0.3 
a 99/0± 33/9 a 11/0± 13/9 a 41/0± 9/9 a 49/0± 91/9 

(S+R) 0.15 
a 13/0± 1/9 a 3/0± 9 a 93/0± 19/3 a 41/0± 11/9 

(S+R) 0.3 
a 43/0± 99/9 a 43/0± 33/9 a 99/0± 33/9 a 33/0± 1/9 

 .انحراف معیار هستند ±اعداد جدول به صورت میانگین 

 .(<01/0p) ندارند داری معن تفاوت گرییکد با مشترک در ستون حروفی دارا *اعداد
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Abstract 

Stabilizers are a group of biopolymers which reduce both melting rate and crystallization of ice 

and to produce smooth texture of ice-cream, thereby enhance the quality of the product. In this 

study, the Isfarzeh and Basil seeds mucilage effect at two different concentrations of 0.15% and 

0.3% on the physicochemical, rheological and sensory properties of ice cream was investigated. 

The acidity and pH of ice cream mixes were not significantly affected by these two mucilages. 

Increasing the concentration of both mucilages led to increased viscosity of ice cream mixes. 

However, overrun of ice cream samples decreased due to addition of mucilages, except for sample 

containing 0.15 and 0.3 Basil seed mucilage. Highest and lowest melting rate was belonging to the 

control sample and the sample containing a combination of 0.15 Isfarzeh mucilage and Salep, 
respectively. In terms of rheological properties, ice cream samples contained Basil seed mucilage 

had shear thinning flow behavior while samples contained Isfarzeh mucilage showed shear 

thickening flow behavior in the contrary. The ice-cream with 0.3 Basil seed mucilage and 0.15 

Isfarzeh and Basil mucilage resulted in the most and least favorable sensory evaluation. This study 

indicated superiority of the basil seed mucilage in comparison with the Isfarzeh seed mucilage- as 

stabilizers- in ice cream formulation. 
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