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  ها ترین یافته مهم
  طور مستقل و ترکیبی سبب افزایش میـزان پایـداري و کـاهش درصـد        کتیرا بهدانه و هاي به افزودن هیدروکلوئید

 . هاي دوغ تولیدي شد رسوب در نمونه
 

        درصـد داراي  2/0 درصـد بـا کتیـراي    2/0دانـه    از هیدروکلوئیـد بـه     50:50نمونه دوغ تولیدي با درصد ترکیبی 
  . دوغ تولیدي بودهاي بیشترین ویسکوزیته و کمترین میزان درصد رسوب در بین نمونه

  )شرح مساله(مقدمه 
دلیل مصرف  هاي قلبی عرقی و دیابت به هاي لبنی اسیدي است که با افزایش میزان بیماري دوغ نوعی از نوشیدنی

یکی از مشکالت در طی نگهداري دوغ پدیده رسوب در آن است که براي رفع . نوشابه، مصرف آن افزایش یافته است
دانه و کتیرا  هاي به هیدروکلوئیدازدر این پژوهش .  ترکیبات هیدروکلوئیدي راهی مناسب استاین مشکل استفاده از

بر ها  و اثر آن تهیه دوغ استفاده شد  در50:50با نسبت طور مستقل و ترکیب   درصد به2/0 و 1/0سطح  در دو
   .مورد بررسی قرار گرفت)  روز30(و درصد رسوب طی دوره نگهداري  pHهاي رئولوژیکی، اسیدیته،  ویژگی

  اهمیت موضوع
  

 یکی از مشکالت عمـده در طـی نگهـداري         .استدر جامعه در حال افزایش      هاي لبنی نظیر دوغ      مصرف نوشیدنی 
 و اسـتفاده از  هاي بومی بـوده   جزو صمغ  دانه هاي کتیرا و به   هیدروکلوئید .شدگی و ایجاد رسوب است    فازدوغ پدیده دو  

هـاي   شـدگی، باعـث بهبـود ویژگـی      یش پایداري جهـت جلـوگیري از دوفاز       کننده به افزا   عنوان ترکیبات کمک   بهها   آن
  .گردد هاي تولیدي می رئولوژیکی دوغ
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
. هـاي تولیـدي نداشـت    نوشـیدنی pH تغییرات اسیدیته و داري برها تاثیر معنی مطابق نتایج، افزودن هیدروکلوئید   

هـاي   طور مستقل و ترکیبی نسبت به نمونه شـاهد سـبب افـزایش پایـداري دوغ          هاي به هاي حاوي هیدروکلوئید   نمونه
هـاي دوغ بـه ایـن ترکیبـات و قـدرت      دلیل افزایش اتـصال ذارات پـروتئین     ها به با افزودن هیدروکلوئید  . تولیدي شدند 

ات جلـوگیري  رهـاي تولیـدي افـزایش یافتـه و از رسـوب ذ     ها استحکام ساختار نوشیدنی باالي هیدروکلوئید  جذب آب 
هـاي   هاي شـاهد و نمونـه  ها میزان ویسکوزیته و پایداري را نسبت به نمونه      هاي دوغ با هیدروکلوئید    ترکیب نمونه . کرد

هـاي تولیـدي نمونـه حـاوي ترکیـب       ن تمـام نمونـه  طور مستقل بیشتر افزایش داد و در بی       هاي به حاوي هیدروکلوئید 
 داراي بیشترین ویسکوزیته، نیروي برشـی و پایـداري و در نقطـه مقابـل          2/0 و کتیرا    2/0دانه    هیدروکلوئید به  50:50

   .شدگی بودکمترین میزان درصد رسوب و دوفاز

  

  
  . طور ترکیبی دانه و کتیرا به تغییرات میزان رسوب در اثر افزودن هیدروکلوئیدهاي به


