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 و ييايميكوشيزيف خواص بر پالم هسته روغن با ريش يچرب ينيگزيجا ريتأث

 يقناد خامه يانتخاب يحس

  

 

∗2ينوغان يائفد ههيوج ،1يرسول نرگس
 3يفكر بهرام ،

  

  .رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه قدس، شهر واحد ،ييغذا عيصنا و علوم گروه ارشد يكارشناس آموخته دانش -1

  .رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه ،قدس شهر واحد ،ييغذا عيصنا و علوم گروه -2

 رانيا تهران، پگاه زهيپاستور ريش شركت -3

)17/04/96: رشيپذ خيتار  22/01/95: افتيدر خيتار(  

 

 

  دهيچك
 و ييايميكوشيزيف اتيخصوص يبرخ بر درصد 100 و 75 ،50 ،25 ،0 سطوح در پالم هسته روغن با يقناد خامه يچرب ينيگزيجا ريتأث پژوهش، نيا در

 ،pH نظر از يدار يمعن تفاوت ،يقناد خامه ونيفرموالس در پالم هسته روغن زانيم شيافزا با كه داد نشان جينتا .گرفت قرار يبررس مورد يقناد خامه يحس

 هسته روغن شيافزا با كه يطور به ؛)<05/0p (نداشت وجود) ياهيگ يچرب بدون (شاهد نمونه با سهيمقا در اورران و كف يداريپا خشك، ماده ته،يدياس

 ينيريش بافت، يحس يپارامترها در يديتول يقناد خامه يها نمونه ن،يهمچن. فتايش ي و اورران افزا كف كاهشيداريپاماده خشك و ته، يدي، اسpH پالم،

ت، نمونه يدر نها). >05/0p (بودند دار يمعن اختالف يدارا يكل رشيپذ و رنگ نظر از اما ،)<05/0p (نداشتند شاهد نمونه با يدار يمعن تفاوت طعم و

 .ر نمونه ها داشتي نسبت به سايشتريت بي مطلوبيته پالم از لحاظ خواص حس درصد روغن هس75ر و ي شي درصد چرب25 ي حاويخامه قناد

  

 يحس يابيارز ،ييايميكوشيزيف يها يژگيو پالم، هسته روغن ،يقناد خامه :واژگان ديكل
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 مقدمه - 1

 اثر در كه باشد يم آب در روغن ونيامولس نوع كي ،يقناد خامه

 كند يم جاديا كف و كرده نفوذ آن بافت به هوا زدن، هم عمل

 بخش و يچرب نيب هوا يها حباب زدن، هم عمل يط در .]1[

 يم احاطه يچرب فاز توسط يحدود تا و شده پراكنده ريش عيما

 حباب شود، شتريب خامه كردن مخلوط زمان چقدر هر .]2[ گردد

 شيافزا ها آن اطراف در يچرب تجمع و شده كوچكتر هوا يها

 شيافزا زانيم همان به شده جاديا كف حجم جه،ينت در و بداي يم

 خامه زدن زمان مدت اگر. گردد يم تر سفت آن بافت و ابدي يم

 شكستن و شده يكي هم با يچرب يها گلبول باشد؛ اندازه از شيب

 شدن يمتالش ت،ينها در كه افتد؛ يم اتفاق هوا يها سلول

 در يچرب. ]3[ رددا دنبال به را يهواده كاهش و كف ساختار

 35 از كمتر دينبا معموالً ريش يچرب هيپا بر يقناد يها خامه

 نيا با. نشود جاديا يداريپا كف است ممكن چون باشد، درصد

 يها درصد با ياهيگ يچرب هيپا بر يقناد خامه امروزه، حال،

 سهيمقا در يديتقل خامه كه ييايمزا. شود يم ديتول يچرب مختلف

 خامه توان يم كه است نيا دارد ريش يچرب هيپا بر يقناد خامه با

 كه يطور به نمود؛ ديتول زين درصد 20 از كمتر يچرب با يقناد

 يروين كه يزمان. باشد داشته را الزم قوام و بوده داريپا آن كف

 در يهواده باشد، اندازه از شيب كردن مخلوط نيح در يبرش

 يها خامه اما ابد؛ي يم كاهش ريش يچرب هيپا بر يقناد خامه

 يكمتر تيحساس و بوده برخوردار يشتريب انعطاف از يديتقل

 علت به يديتقل يقناد يها خامه ديتول ن،يهمچن. دهند يم نشان

 مقرون يوانيح يچرب با سهيمقا در ياهيگ يچرب متيق بودن نييپا

  .]4[ باشد يم صرفه به

 و ونيزاسيهموژن طيشرا خامه، يدما ،يچرب نوع و زانيم

 بر ها ريفايامولس و ها داركنندهيپا حضور ون،يزاسيورپاست

 ازين مورد يچرب. هستند مؤثر يقناد خامه يعملكرد اتيخصوص

 تا وس،يسلس درجه 5 يدما در ديبا محصول نيا ديتول يبرا

 آن ذوب نقطه و بوده جامد ط،يمح يدما در و جامد يحدود

 نيا. ]5[ باشد وسيسلس درجه 37 از كمتر بدن يدما براساس

 نيگزيجا همچون (آن از حاصل محصوالت ريسا و روغن نوع

 ها، اسنك رينظ ييغذا محصوالت انواع در) كاكائو كره

 كار به يقناد خامه و ونزيما و ساالد يها سس ،يبستن ت،يسكوئيب

 به را يمهم نقش محصوالت، نيا يتمام در يچرب. روند يم

 عهدهبر ريش يچرب همچون يسنت يها روغن نيگزيجا عنوان

 روغن شامل كه شود يم حاصل پالم از روغن نوع دو. ]6[ دارد

 در پالم هسته روغن. ]7[ باشند يم پالم هسته روغن و پالم

 يها روغن و 1ها اسپرد ن،يمارگار مانند ييغذا محصوالت

 يدارا پالم هسته روغن. رديگ يم قرار استفاده مورد نگيشورتن

 نيا شده سبب كه باشد يم جامد ديرسيگل يتر ياديز مقدار

 لذا، باشد؛ جامد صورت به ونيزاسيدروژنيه به ازين بدون روغن

 اثر در ترانس چرب يدهاياس ديتول از يناش ينگران

 داشتن علت به و ندارد؛ وجود روغن نيا در ونيزاسيدروژنيه

 و است مقاوم ونيداسياكس برابر در نول،يتوكوتر ياديز مقدار

 يتر يدارا ن،يهمچن. باشد يم يطوالن آن ينگهدار عمر

 محصوالت ديتول يبرا را آن كه بوده باال ذوب نقطه با ديسريگل

  . ]8[ است نموده مناسب گرم ييهوا و آب طيشرا در

 تيفيك بر ياهيگ يهاروغن اثر با ارتباط در ها پژوهش از ياريبس

 رهاشا ها آن از يبرخ به كه است رفتهيپذ انجام يلبن محصوالت

 روغن كاربرد يبررس  با)Bellal Hossain2013 (. شود يم

 نرم يبافت كه كرد گزارش يبستن و شكالت پوشش در پالم هسته

. ]9[ كند يم نفوذ يراحت به بافت داخل به هوا و شده جاديا

Kristine  جامديزان چربياثر م يابيبا ارز) 2010( و همكاران  

م و روغن آفتابگردان پال  روغن هستهي حاويبر ساختار بستن

 رفتن باالتر با كه دنديرس جهينت نيا به ك بااليد اولئي اسيحاو

 .]10[ ابدي يم كاهش يچرب شبكه يريگ شكل ،يچرب درصد

Shamsi  چرب و يدهاي اسيسه يبا مقا) 2002(و همكاران 

ه روغن ي بر پاي و خامه قنادي لبنيقناد  كف در خامهيداريپا

 آب در ژهيو به يلبن ريغ يها خامه يداريپا كه د نمودندييپالم تأ

 همكاران وNazaruddin . ]11[ است شتريب گرم يهوا و

 بر پالم ياهيگ روغن درصد 15 تا 10 اثر يابيارز با) 2008(

 پالم يانيم بخش از روغن يوقت كه كردند گزارش يبستن تيفيك

 يزرد و يقرمز مقدار و تر روشن محصول رنگ شود، استخراج

 و يخارج بخش از روغن استخراج كه يحال در شود؛ يم كمتر

 ،يطرف از د؛ينما يم يشتريب زرد و قرمز رنگ ديتول ن،ياولئ پالم

 زين تهيسكوزيو مقدار باشد، شتريب جامد يچرب درصد چه هر

                                                           
1. spreads 
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 با) 1390 (همكاران و نجفي حبيبي .]12[ شود يم شتريب

 ،0 لفمخت سطوح در گياهي هاي روغن با شير چربي جايگزيني

 جهينت شده يفراور پيتزاي پنير در درصد 100 و 66 ،50 ،33

 به بيترت به ذرت روغن و پالم روغن نسبت شيافزا با كه گرفتند

 افت؛ي شيفزا pH ،خامه با سهيمقا در درصد 54 و 83 زانيم

 همراه يصابون عدد شيافزا با مخلوط، در خامه نسبت شيافزا

 ديگرد يدي عدد شيافزا موجب ذرت روغن نسبت شيافزا و بود

ش يگزارش كردند كه افزا) 1392(برازندگان و همكاران . ]13[

، ذوب شدن آهسته تر يل در بستني روغن نارگي چربيمحتوا

ع يك توزيافت و يت زده شدن بهبود ي داشت، قابلي را در پيبستن

ك اورران مشخص و ثابت به دست ي از پخش شدن هوا در يعال

 ريتأث يبررس با) 1395 (همكاران و ياسكوئ جهانبخش. ]14[آمد 

 ريش يچرب كامل اي ينسب ينيگزيجا قيطر از پالم، روغن افزودن

 كردند گزارش پرچرب ماست تيفيك بر را پالم، ياهيگ روغن با

 زانيم كاهش سبب پالم روغن با ريش يچرب ينيگزيجا كه

 دياس ريمقاد مقابل، در د؛يگرد ريزنج كوتاه اشباع چرب يدهاياس

 دياس اشباع ريغ چرب يدهاياس و كيپالمت دياس اشباع چرب

  .]15[ افتي يدار يمعن شيافزا كينولئيل دياس و كياولئ

 يم نظر به د،يتول نهيهز كاهش ضمن ،ياهيگ يقناد خامه ديتول با

 وجود علت به ويداتياكس يداريپا و ييايميكوشيزيف خواص رسد

 ابد؛ي بهبود پالم هسته روغن در موجود يعيطب يها دانياكس يآنت

 يم نظر به يضرور اتيلبن صنعت در پژوهش نيا انجام لذا،

 به پالم هسته روغن مختلف يها درصد اثر مقاله، نيا در. رسد

 خواص يبرخ بر ريش يچرب از يبخش نيگزيجا عنوان

  .است شده يبررس يقناد خامه يحس و ييايميكوشيزيف

 

 ها روش و مواد - 2

 هياول مواد - 2-1

، شكر از شركت )يمالز (Moi شركت از پالم هسته وغنر

ر ي، ش)رانيا(دار كننده از شركت روبرته ي، پا)رانيا(خوزستان 

ر ي و خامه از كارخانه شير بدون چربي، شيخشك بدون چرب

از شركت پاندا ) ليوان(زه پگاه تهران و طعم دهنده يپاستور

هت انجام آزمون از جي مورد نييايميه مواد شيكل. ه شدي، ته)نيچ(

  .دي گرديداريها از شركت مرك آلمان خر

   ديتول روش -2-2
از سپراتور عبور ) زه پگاه تهرانير پاستوريكارخانه ش(رخام يش

از آن جا  .ديه گرديته% 35-40 يداده شد و خامه با درصد چرب

 باشد؛ لذا، ي درصد م30، ي در خامه قناديي نهايكه درصد چرب

 خامه ي، چربير بدون چربيرسون و توسط شيپبا استفاده از مربع 

 ياهي گين پژوهش، چربيدر ا .دي درصد استاندارد گرد30تا 

 درصد 100 و 75، 50، 25، 0در سطوح ) روغن هسته پالم(

 ي هايژگير شد و سپس، نمونه ها از نظر وي شين چربيگزيجا

ه ي تهيبرا . قرار گرفتندي مورد بررسي و حسييايميكوشيزيف

پس از استاندارد  ،يواني درصد ح100 ي با چربيامه قنادنمونه خ

وس ي درجه سلس60 آن تا يدما  درصد،30 خامه تا ينمودن چرب

ر خشك و طعم يش شكر، دار كننده،يافت و سپس، پايش يافزا

 يقه توسط همزن برقي دق10دهنده به آن اضافه شد؛ به مدت 

 به مدت وسي درجه سلس80 يد و در ادامه، در دمايمخلوط گرد

 65آن گاه، دما تا  .زه شدير مداوم پاستوريقه به روش غي دق10

 .دي گرد) بار40( افت و خامه هموژنيوس كاهش يدرجه سلس

ه ي و توصيتجربه كار ،ينوع چرب بات،يفشار هموژن برحسب ترك

هر چقدر  . باشدي ارائه دهنده خدمات متفاوت ميشركت ها

 استفاده يفشار هموژن باالترابد، از يش ي افزاياهي گيزان چربيم

و  بار 50 تا 30ر، فشار ي شي خامه با چربيمعموالً برا . شوديم

زان ي برحسب مياهي و گيواني مخلوط روغن حي خامه هايبرا

 . شوديه مي بار توص150 تا 50 مورد استفاده، فشار ياهي گيچرب

مخلوط آماده شده ابتدا  ن پژوهش، همان طور كه اشاره شديدر ا

 درجه 10د؛ آن گاه، دما تا يزه و سپس هموژن گرديتورپاس

لو ي ك5 يبسته ها (يافت و پس از بسته بنديوس كاهش يسلس

 ساعت در 48، به مدت )هيلن سه الي اتيلم پلي از جنس فيگرم

 ي چربيستال هاي شد تا كريوس نگهداري درجه سلس-20 يدما

محصول منجمد  .ل گردنديكنواخت و همگن تشكيبه صورت 

 گراد رسانده شد، به ي درجه سانت5 يشات به دماي انجام آزمايبرا

سپس، داخل  مه جامد درآمد؛ي به صورت ني كه خامه قناديطور

ه شد تا عمل زدن خامه انجام يتخل) مخلوط كن(كسر يمخزن م

كسر به ي كه همزدن شروع شد؛ اطراف مخزن ميهنگام شود؛

 كوچك يستال هايكر ز شده،ي فريعلت انتقال سرما از خامه قناد

د تا يد كه بر حسب تجربه بايل گرديخ به شكل برفك تشكي
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 اطراف مخزن ي عمل زدن خامه را ادامه داد تا برفك هاييجا

روش . ديقه به طول انجامي دق10- 12عمل زدن خامه  .ذوب شوند

 از يناش% 100 ي با چربيه خامه قنادي تهيفوق در واقع نحوه 

 100 و 75، 50، 25ه سطوح مختلف ي تهي باشد و براير ميش

ر ي شين چربيگزين درصد ها جاين، ايگزي جاياهي گيدرصد چرب

 ي درصد باق30 يي محصول نهاين فرض كه چربيشدند؛ با ا

ن منظور، روغن هسته پالم كه در هر سطح مورد ي ايبرا. بماند

به ) سكوباتوريو (يك ظرف فلزياستفاده قرار گرفت ابتدا، داخل 

ر ي كه قبالً ساي ذوب شد و به مخلوط خامه ايارروش بن م

 6- 8 ها به آن اضافه شده بود، افزوده شد و به مدت يافزودن

ر مراحل شامل يد؛ سپس، سايقه با دقت مخلوط گرديدق

ز كردن انجام ي و فريون، بسته بنديزاسيون، هموژنيزاسيپاستور

 100، و 75 ،50، 25 ،0 در سطوح ياهيفشار هموژن گ. رفتيپذ

 يبار برا 100 و 80، 70، 60، 40ب ي به ترتياهي گيدرصد چرب

ق در ي مورد استفاده در تحقيمار هايت. ديم گردي تنظيخامه قناد

 . شده اندي معرف1جدول 

  

Table 1 Treatments used in study 

    Formulation   

Fat (30%)  
Treatment 

Milk fat 
Vegetable 

oil 

Sugar(%) 
Stablizer 

(%) 
Skim milk 

(%) 

Skim milk 
powder 

(%) 

Flavoring 
(%) 

T1 100 0 22 0.4 46.57 1 0.03 

T2 75 25 22 0.4 46.57 1 0.03 
T3 50 50 22 0.4 46.57 1 0.03 
T4 25 75 22 0.4 46.57 1 0.03 
T5 0 100 22 0.4 46.57 1 0.03 

 

   ها آزمون- 2-3

  ييايميكوشيزيف -3-1- 2

 شماره به رانيا يمل استانداردمطابق با  ديتول از پس بالفاصله

2852، pHبا ها نمونه pH متر) Metller Toledoو ) سي، سوئ

 در يد آلي اسيهاتر كردن مولكوليها با تتر نمونهيته قابل تيدياس

ه ن اندازي نرمال و در حضور معرف فنل فتالئ1/0نمونه با سود 

  . ]16[دست آمد ك بهي شد و به درجه درنيريگ

با  2450ران به شماره ي ايمطابق با استاندارد مل خشك ماده

) آلمان (2وسي سارتوريتاليجياستفاده از دستگاه رطوبت سنج د

   .]17[د ي گرديريد اندازه گيبالفاصله پس از تول

 و) ژاپن (g01/0 دقت با ترازو از استفاده با اورران يريگ اندازه

 ران به شمارهي ايد مطابق با استاندارد ملي ساعت پس از تول48

 با نزده خامه و زده خامه وزن تفاوت نسبت انجام شد؛ 2450

 در ضرب زده خامه حجم همان وزن به ثابت تهيدانس و حجم

                                                           
2. Sartorius 

 روش، نيا در باشد؛ يم درصد برحسب يهواده زانيم ،100

  . ]17[ ديگرد پر زدن از بعد و قبل يقناد خامه با ظرف

 ديتول از پس ساعت 48 يقناد خامه يها نمونه اندازي آب ميزان

خامه هوادار  گرم 20 مقدار منظور، نيا يبرا د؛يگرد يريگ اندازه

 استوانه ي بر روين توري قرار داده شد؛ سپس، اي توريبر رو

وس با ي درجه سلس18-15 يد و در آون با دمايمدرج ثابت گرد

 ساعت، مقدار آب 2قرار داده شد؛ پس از % 75 يبت نسبرطو

   .]18[  محصول استيخارج شده نشانگر مقدار آب پس ده

 ي خامه قناديدر نمونه ها) درصد حفظ ارتفاع كف (يداريپا

 يد؛ براي گرديرياندازه گ) 1380 (يمي ابراهيشنهاديطبق روش پ

م داده شده  از خامه به صورت فرين منظور، ابتدا ارتفاع مشخصيا

ت قرار داده شد و ارتفاع كف اندازه يك پلي شكل در يو مخروط

 در ي ساعت نگهدار48؛ پس از )ه كفيارتفاع اول(د ي گرديريگ

اندازه ) ه كفيارتفاع ثانو(، مجدداً ارتفاع كف يخچالي يدما

ه كف بر ارتفاع ي از نسبت ارتفاع ثانويداري شد؛ محاسبه پايريگ

  .]19[  به دست آمد100ه ضربدر عدد ياول
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  يحس يابيارز -3-2- 2

 يقناد خامه يها نمونه يكل رشيپذ و ينيريش طعم، بافت، رنگ،

 نفر 7 توسط 191 شماره به رانيا يمل استاندارد طبق يديتول

 48 ،يا نقطه پنج كيهدون روش براساس و دهيد آموزش ابيارز

  .]16[ رفتيپذ انجام ديتول از پس ساعت

  يآمار روش - 2-4

 سه يدارا ماريت هر و) 1 جدول (ماريت 5 يدارا پژوهش نيا 

 يها آزمون يبرا يتصادف كامالً طرح از. است تكرار

 كامل يها بلوك طرح. شد استفاده يقناد خامه ييايميكوشيزيف

 جهت و گرفت قرار استفاده مورد يحس آزمون يبرا يتصادف

 در (ها ابيارز نيب موجود تفاوت از حاصل انسيوار حذف

. شد گرفته نظر در بلوك كي اب،يارز اي داور هر ،)يحس زمونآ

 نرم از استفاده با شيآزما از مستخرج يها داده ليتحل و هيتجز

 داده زيآنال از پس ان،يپا در. رفتيپذ انجام 1.9 نسخه SAS افزار

 ،يتصادف كامل يها بلوك و يتصادف كامالً طرح از مستخرج يها

 سهيمقا جهت مارهايت نيب تفاوت شدن دار يمعن صورت در

  .شد استفاده 05/0 سطح در LSD آزمون از ن،يانگيم

  

   بحث و جينتا -3

 نمونه ييايميكوشيزيف يها يژگيو جينتا -3-1

  يقناد خامه يها

 نمونه تهيدي و اسpH از آمده دست به جينتا -1-1- 3

  يقناد خامه يها

 يها هنمون تهيدياس وpH  يريگ اندازه از آمده دست به جينتا 

 اختالف ها، ماريت انيم كه دهد يم نشان) 2 جدول (يقناد خامه

 ،T1 يها ماريت 05/0p >.( pH( ندارد وجود يدار يمعن يآمار

T2، T4 و T5، 4/6 و pH ماريت T3، 5/6 ماريت در. بود T3  به 

. دارد وجود پالم هسته روغن و ريش يچرب از يمساو نسبت

 يچرب تهيدياس بودن تر نييپا ليدل به تهيدياس مقدار كه هرچند

 رييتغ نيا اما ابد؛ي يم كاهش T5 بهT1  از يجزئ طور به ياهيگ

 آن، ياصل علت كه باشد مؤثر ها نمونه pH يرو بر تواند ينم

 يها نمك و نيپروتئ حضور واسطه به ريش يبافر تيخاص

 بر شده انجام يبررس در) Park )1991 .باشد يم ميكلس فسفات

 شده فرموله كودك يغذا گاو، بز، ريش ينسب يفربا تيظرف يرو

 ازت ن،يپروتئ كل، ازت كه دادند نشان ديضداس يداروها و

 در ريش در موجود فسفات يها نمك و) NPN (ينيرپروتئيغ

 يها ماريت تهيدياس .]20[ باشند يم مؤثر يبافر تيظرف جاديا

T1، T2، T3، T4 و  T59 و 7/9 ،3/9 ،2/10 ،5/10 بيترت به 

 يمعن يآمار اختالف ها، ماريت انيم و باشد يم كيدورن رجهد

 شود يم مالحظه كه طور همان ).< 05/0p( ندارد وجود يدار

 به متعلقته يدين اسي و كمترT1 ماريت به متعلق تهيدياس نيشتريب

ر استفاده ي شي درصد چرب100از ، T1مار يدر ت.  استT5 ماريت

 يصد روغن هسته پالم م در100 يحاوT5 مار يشده است؛ اما ت

 T5 به T1 از تهيدياس در يكاهش روند كي ،يكل طور به. باشد

 ياهيگ يچرب تهيدياس بودن كمتر آن، علت كه شود يم مشاهده

 و Choo. ]6[ باشد يم ريش يچرب همان اي خامه به نسبت

 و ييايميكوشيزيف اتيخصوص يبررس در زين) 2010 (همكاران

 يمشابه جينتا به لينارگ روغن با شده فرموله يبستن يحس

 زين تهيدياس ل،ينارگ روغن زانيم شيافزا با كه يطور به دند؛يرس

 يبررس در) 1390 (همكاران و ينجف يبيحب .]21[ افتي كاهش

 خامه نيگزيجا عنوان به ذرت روغن و پالم روغن افزودن ريتأث

 تزايپ ريپن ونيفرموالس به درصد 100 و 66 ،50 ،33 ،0 سطوح در

 كاهش ي داري به طور معن pHخامه، افزودن با كه كردند زارشگ

 دياس و آزاد چرب يها دياس زانيم حضور به را افت و علت آني

 و همكاران عدالت خواه .]13[ دادند نسبت خامه در باال كيالكت

 ي فراورده ي و بافتي حسيها يژگي ويز در بررسين) 1392(

 ياهي گير با روغن هاي شي چربينيگزيق جايمشابه ماست از طر

 ي كه روغن هايدند؛ به طوري رسيج مشابهيكنجد و كانوال به نتا

 .]22[ر بودند ي تأثي ب pHراتيي در ماست بر تغياهيگ
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Table 2 Physico-chemical Characteristics of whipping cream (Mean ± Standard deviation)  
 

  pH 
 

 
Acidity(°D)    

 
Dry matter(%) 

 
Overrun(%)  

 
Stability(%) 

    Characteristics 
  

Treatment 
0.09±6.43 0.50±10.50 4.17±62.16 5.29±32 4.54±91.83   T1 
0.07±6.43 0.76±10.17 3.20±61.63 6.51±38.33 4.37±93.67     T2 
0.04±6.47 1.53±9.33 1.83±60.39 6.11±44.67 3.75±89.83   T3 
0.07±6.43 0.76±9.67 3.30±61.72 4.04 

±42.67 2.08±87.83   T4 
0.06±6.45 0.50±9.00 4.51±62.46 6.08±46.00 4.73±84.33   T5 

M: Fat milk (%), P: Palm kernel oil (%) 
T1: M=100, P=0; T2: M=75, P=25; T3: M=50, P=50; T4: M=25, P=75; T5: M=0, P=100 

 يها نمونه  ماده خشكاز آمده دست به جينتا -1-2- 3

  يقناد خامه

 خامه ينمونه ها خشك ماده يريگ اندازه از آمده دست به جينتا 

 يآمار اختالف مارها،يت انيم كه دهد يم نشان) 2 جدول (يقناد

 متعلق خشك ماده نيشتريب). < 05/0p( ندارد وجود يدار يمعن

 ماريت به متعلقن ماده خشك يو كمتر)  درصدT5) 5/62 ماريت به

T3) 4/60مار يدر ت. است)  درصدT5درصد از100زان ي، به م  

 نسبت ي حاوT3مار ياستفاده شده است اما تروغن هسته پالم 

 به توجه با.  باشدير و روغن هسته پالم مي شي از چربيمساو

 كساني مارهايت يتمام در خشك ماده زانيم يتسيبا ونيفرموالس

 وجود مختلف يمارهايت خشك ماده نيب ياندك تفاوت اما باشد

 هياول مواد اختالط از پس ونيزاسيهموژن نديفرآ كه يزمان دارد؛

 يمقدار زر،يهموژنا كردن فالش هنگام احتماالً رد،يگ يم صورت

 خشك دهما مقدار در تا شود يم سبب و مخلوط محصول با آب

 اكتشاف .گردد جاديا ياندك تفاوت مارها،يت نيب شده يريگ اندازه

 كنجد و نيمارگار افزودن كه كردند مشاهده) 1393 (همكاران و

 در خامه نيگزيجا صورت به درصد 45 و 30 ،15 سطوح در

 محصول خشك ماده بر يدار يمعن اثر ،يا خامه ريپن ونيفرموالس

 ياهيگ يها روغن افزودن كه كردند گزارش ن،يهمچن نداشت؛

 ريپن خشك ماده بر يدار يمعن ريتأث ،)پالم هسته و نيمارگار(

  .]23[ نداشت يا خامه

 خامه يها نمونه اورران از آمده دست به جينتا -1-3- 3

  يقناد

 خامه يها نمونه اورران يريگ اندازه از آمده دست به جينتا 

 يآمار اختالف ،مارهايت انيم كه دهد يم نشان) 2 جدول (يقناد

 100 يحاو كه (T5 نمونه. )<05/0p( ندارد وجود يدار يمعن

 نمونه و اورران، نيشتريب يدارا) باشد يم پالم هسته روغن درصد

T1) نيكمتر يدارا) باشد يم ريش يچرب درصد 100 يحاو كه 

 پالم، هسته روغن شيافزا با كه دهد يم نشان جينتا. است اورران

 هسته روغن يمحتوا شيافزا رايز ابد؛ي يم شيافزا اورران زانيم

 اشباع چرب يدهاياس حضور علت به را شدن زده تيقابل پالم،

 كي و بخشد يم بهبود كمتر اشباع ريغ چرب يدهاياس و شتريب

 ثابت و مشخص اورران كي در هوا شدن پخش از يعال عيتوز

) Bellal Hossain )2013 حاضر، جينتا با مطابق. كند يم جاديا

 هوا ودور شيافزا موجب پالم هسته روغن از استفاده كرد گزارش

 گردد يم زدن هنگام در نگيتاپ همچون يا خامه محصوالت به

 شيافزا كه افتنديدر) 1392 (همكاران و برازندگان ن،يهمچن. ]9[

 عيتوز موجب يبستن مخلوط در اشباع ريغ چرب يدهاياس زانيم

. ]14[ شود يم محصول در ناوررا كاهش جه،ينت در و هوا يناكاف

Nadeem يچرب ينيگزيجا كه گرفتند جهينت )2009 (همكاران و 

 تا اورران بر يدار يمعن اثر ،يبستن در نياولئ پالم روغن با ريش

 66,66 سطح تا آن شيافزا حال، نيا با ندارد؛ درصد 44,44 سطح

 آن دار يمعن كاهش موجب و دارد اورران بر معكوس اثر درصد،

 گزارش يمشابه ي مطالعه در) Tong )1984. ]24[ ددگر يم

 يبستن در آفتابگردان روغن با ريش يچرب ينيگزيجا كه كرد

 در) Rodriquez )1991. ]25[ گردد يم اورران كاهش موجب

 داد نشان يبستن در ريش يچرب با ذرت روغن ينيگزيجا با رابطه

 وجبم كل يچرب درصد 60 از باالتر ريمقاد در ينيگزيجا كه

  .]26[ گردد يم يناكاف اورران

 خامه يها نمونه يداري پااز آمده دست به جينتا -1-4- 3

   يقناد

 خامه ينمونه ها يداريپا يريگ اندازه از آمده دست به جينتا

 يآمار اختالف ها، ماريت انيم كه دهد يم نشان) 2 جدول (يقناد

 به قمتعل يداريپا نيشتريب). < 05/0p( ندارد وجود يدار يمعن
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       ماريت به مربوط يدارين پايو كمتر)  درصدT2) 7/93 ماريت

) T53/84مار يدر ت.  باشديم)  درصدT2 درصد 75 به نسبت 

درصد روغن هسته پالم استفاده شده است؛ اما  25ر و ي شيچرب

موافق .  باشدي درصد روغن هسته پالم م100 ي حاوT5مار يت

جه ينت) 2002(مكاران  و ه Shamsiج به دست آمده،يبا نتا

 چرب اشباع موجب كاهش مقاومت يدهايش اسيگرفتند كه افزا

د چرب ي كه اسي گردد؛ به طوري زده شده ميكف در خامه ها

 كف حاصل به يكيزيات في در خصوصيك نقش عمده اياولئ

 باشد و يس ميت سيك موقعي يد چرب داراين اسيعهده دارد؛ ا

ت باعث ين خصوصي و همده استيشتر آن گرديت بيباعث قطب

 يداريرد و كف پايوند آن با آب و شكر صورت گي شود تا پيم

 يدهايجه گرفت از آن جا كه اسي توان نتيلذا، م. ]11[جاد كند يا

 يشتر از روغن هسته پالم مير بي شير اشباع در چربيچرب غ

 در يك روند نزولي، T5مار ي تا تT1مار يباشند؛ پس، از ت

 T1مار ير از تي شيزان چربي شود چرا كه مي مشاهده ميداريپا

 انجام شده يدر بررس) Choo)2010 . افته استي كاهش T5به 

ر مختلف يد شده با مقادي تولي بستني بافت نمونه هايبر رو

افت كه نمونه كنترل يسه آن با نمونه كنترل دريل و مقايروغن نارگ

جاد ير ار دي شي باشد؛ چون چربي مين مقدار سفتيشتري بيدارا

د ي نمايجاد مي را ايدارترين، كف پاي مؤثر است و همچنيسفت

]21[.  

 خامه يها نمونه يحس يها يژگيو جينتا - 3-2

  يقناد

 خامه يها نمونه بافت از آمده دست به جينتا -2-1- 3

   يقناد

 بودن صاف شامل ديگرد نييتب ابانيارز يبرا بافت از كه يفيتعر 

 كف يرو بر منافذ مشاهده معد و شده زده يقناد خامه سطح

 3 جدول در كه طور همان. باشد يم يبصر صورت به حاصل

 سمت به T1 ماريت از ها نمونه در بافت ازيامت شود يم مشاهده

 ماريت در بافت ازيامت نيشتريب. داد نشان يشيافزا روند  T4ماريت

T4 هسته روغن درصد 75 و ريش يچرب درصد 25 نسبت به كه 

  ماريت به مربوط بافت ازيامت نيكمتر و ديگرد هدهمشا داشت پالم

T1چون است؛ ريش يچرب درصد 100 يحاو كه باشد يم 

 سطح يدر سطح آن مشاهده شد كه موجب ناصاف ن منفذيشتريب

چه ي شدن غشاء گوي توان به متالشيد و علت آن را ميآن گرد

 نيا هرچند ؛]27[ند هم زدن نسبت دادي در هنگام فرايچرب

  Choo.نبود دار يمعن مارهايت انواع نيب شده مشاهده اتاختالف

 مختلف ريمقاد با شده فرموله يبستن در زين) 2010 (همكاران و

 نمونه كه يطور به افتند؛ي دست يمشابه جينتا به لينارگ روغن

 شاهد نمونه به نسبت لينارگ روغن درصد 12 و 8 يحاو يها

 كسب را يشتريب ازيامت ابانيارز توسط بود روغن نوع نيا فاقد كه

 فرموله يز در بستنين) 2006( و همكاران Kelvin. ]21[ نمودند

افتند ي روغن بذر كتان دردرصد 12 و 9، 6، 3، 0ر يشده با مقاد

شتر و ي بيش روغن بذر كتان، نقطه ذوب شدن بستنيكه با افزا

و  Sungبه طور مشابه، . ]28[ شود ي كمتر مي بافت بستنيسفت

Goff) 2010(، يچرب زانيم درصد 100 تا 40 اثر يبررس در 

 روغن و پالم هسته يحاو يبستن ييايميكوشيزيف ساختار بر جامد

 درصد 80 تا 60 اگر كه نمودند گزارش باال كياولئ با آفتابگردان

 انعقاد اما شود يم شتريب يچرب يثبات يب زانيم باشد، جامد يچرب

 حباب اندازه ن،يهمچن افتد؛ يم اتفاق كمتر شدن ذوب و يجزئ

 باالتر يچرب درصد چقدر هر يعني شود؛ يم تر كوچك هوا يها

 .]29[ دهد يم رخ كمتر يچرب شبكه در يريگ شكل باشد،

 از يبخش ينيگزيجا مورد در) 1392 (همكاران و برازندگان

 شيافزا با كه كردند گزارش يبستن در ياهيگ روغن با يچرب

 مورد يبستن مزه و بافت ل،ينارگ روغن) درصد 10-8 (يمحتوا

  . ]14[ است شده واقع قبول

 خامه يها نمونه ينيريش از آمده دست به جينتا -2-2- 3

   يقناد

 در ينيريش ازيامت شود، يم مشاهده 3 جدول در كه همانطور 

 و يشيافزا روند مارها،يت در و نداشت يمشخص روند ها نمونه

 نيا در كه جا آن از. است مشاهده قابل متناوب طور به يكاهش

 مقدار به كننده نيريش از مارهايت يتمام ونيفرموالس در وهش،پژ

 يمعن تفاوت آمده عمل به يابيارز در لذا د؛يگرد استفاده كساني

 05/0p (ندارد وجود مختلف يمارهايت نيب ينيريش نظر از يدار

 بر ينامطلوب ريتأث پالم، هسته روغن افزودن ،يكل طور به). <

 و همكاران Choo .نداشت يقناد خامه يها نمونه ينيريش

 مختلف روغن ي با درصدهايون بستنيز در فرموالسين) 2010(

. ]21[افتند ي دست ينيري از لحاظ شيج مشابهيل به نتاينارگ
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 يها نيگزيجا ريتأث يبررس در زين) 1390 (همكاران و انيمهد

 به چرب كم يبستن يحس و ييايميكوشيزيف اتيخصوص بر يچرب

 يتفاوت كه يطور هب افتند،ي دست ينيريش اظلح از يمشابه جينتا

 .]30[ نداشت وجود ها نمونه نيب ينيريش نظر از

 خامه يها نمونه رنگ از آمده دست به جينتا -2-3- 3

   يقناد

 ماريت به مربوط ازيامت نيباالتر ،)3 جدول( رنگ يژگيو مورد در

 هسته روغن درصد 75 ر،يش يچرب درصد 25 نسبت (T4 يها

از ين امتيو كم تر است )پالم هسته روغن درصد100 (T5 و) پالم

 شيافزا با. تعلق دارد) ري شيدرصد چرب T1 ) 100به نمونه

 T5مار ي تا تT2 ماريت از رنگ ازيامت پالم، هسته روغن درصد

 از نظر T5 نمونه. داشت كاهش T1 ماريت در يول شيافزا

رود كه  ي باشد و انتظار مين رنگ مي مناسب تريابان دارايارز

ن موضوع يشتر برخوردار باشد؛ كه ايد بي از رنگ سفيخامه قناد

 با ي داري تفاوت معني شود و دارايمشاهده م T5در نمونه 

) 2010( و همكاران Choo ).>05/0p( باشد ير نمونه ها ميسا

 ي درصد هاي حاوي بستني انجام شده بر روي حسيابيدر ارز

 كه يافتند، به طوري دست يج مشابهيل به نتايمختلف روغن نارگ

 ين نمودن آن به جايگزيل و جايش درصد روغن نارگيبا افزا

 برخوردار ي حاصل از رنگ روشن ترير، نمونه هاي شيچرب

كاروتن در -ن اختالف رنگ به علت وجود بتايا. ]21[بودند 

 ي چربي باشد كه سبب شده رنگ در محصول حاوير مي شيچرب

 روغن هسته پالم زردتر باشد؛ لذا ي حاوير نسبت به نمونه هايش

ز يت رنگ نيزان مطلوبيش درصد روغن هسته پالم، ميبا افزا

ح است كه رنگ روغن هسته يالزم به توض .افته استيش يافزا

 ي انجام ميكيزيه في كه در تصفيل انجام مراحل رنگبريپالم به دل

 ين مرحله جداسازي اي باشد و رنگدانه در طيرد روشن ميپذ

 يها روغن كه افتنديدر زين) 1392 (همكاران و يفتح .ردد گيم

 در يمطلوب ظاهر و رنگ فراسودمند، ريپن ديتول در كانوال و تونيز

 و همكاران Nazaruddin . ]31[ كنند يم جاديا محصول

 پالم استخراج يانياز بخش م  روغنيگزارش كردند وقت) 2008(

 كمتر يرد و زيشود، رنگ محصول روشن تر و مقدار قرمز

 و پالم ي كه استخراج روغن از بخش خارجياست؛ در حال

 ن،يهمچن .]12[د ي نماي ميشتريد رنگ قرمز و زرد بين، تولياولئ

 و نيمارگار افزودن كه كردند دييتأ) 1393 (همكاران و اكتشاف

) بو و عطر رنگ، (ماست يحس يها يژگيو بر پالم هسته روغن

 .]23[ نداشت يدار يمعن ريتأث ينگهدار يط در

 خامه يها نمونهطعم  از آمده دست به جينتا -2-4- 3

   يقناد

 طعم بر هرچند پالم، هسته روغن مختلف يدرصدها افزودن

 روند اما) < 05/0p( نداشت يدار يمعن اثر مختلف يمارهايت

 يمشاهده م 3 جدول در  T5ماري به تT1 ماريت از طعم كاهش

 به يدار يمعن تفاوت نوع چيه ،T4رمايت تا  T1ماريت از .گردد

 انيم تنها و شود ينم مشاهده ها نمونه نيب مزه و طعم لحاظ

 يجا به پالم هسته روغن درصد 100 از آن در كه (T5 ماريت

 درصد 100 يحاو ( T1ماريت و) است شده استفاده ريش يچرب

 طعم وجود آن، علت .دارد وجود يدار يمعن تفاوت ،)يچرب

 محصول در ريش از يناش يچرب اثر در هك است يمطلوب يا خامه

 وجود پالم هسته روغن در مطلوب طعم نيا و ديآ يم وجود به

 ازيامت نيكمتر و) T1) 81/3ماريت  به مربوط ازيامت نيباالتر. ندارد

 75 آن در كه  T4ماريت چند هر باشد؛ يم) T5)24/3  به مربوط

 57/3 ازيتام باشد، يم پالم هسته روغن از يناش كل يچرب درصد

 ماريت نيب كه افتيدر توان يم جينتا نيا از. است نموده كسب را

 75 سطح تا و ندارد وجود يدار يمعن تفاوت  T1 وT4  يها

 Nadeem .نمود استفاده پالم هسته روغن از توان يم درصد

 ير طعم، عطر و احساس دهاني شينشان داد كه چرب) 2009(

 پالم روغن افزودناد كرد و جي اي بستني را در نمونه هايمطلوب

 يدار يمعن اثر هرچند كل، يچرب درصد 66 سطح تا يحت نياولئ

 66 يحاو نمونه در نييپا حد ازيامت كسب اما نداشت طعم بر

 از يناش يا خامه طعم كمبود ليدل به ن،ياولئ پالم روغن درصد

  .]24[ شد داده صيتشخ ابانيارز توسط كه بود ريش يچرب

 يها نمونه يرش كليپذ از آمده دست هب جينتا -2-5- 3

   يقناد خامه

 ازيامت نيشتريب شود، يم مشاهده 3 جدول در كه طور همان 

 يچرب درصد 25 نسبت( T4 ماريت به مربوط) 05/4 (يكل رشيپذ

) 90/2 (ازيامت نيتر كم و) پالم هسته روغن درصد 75 و ريش

 جيانت. باشد يم) ريش يچرب درصد T1 )100 ماريت به مربوط

) T1 (شاهد نمونه با T4 و T3 يمارهايت كه دهد يم نشان
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 T4 نمونه نيب اما ،)>05/0p( باشند يم دار يمعن اختالف يدارا

 روغن با درصد 100 يقناد خامه يچرب آن، در كه T5 نمونه و

 كه است دار يمعن اختالف نيا زين است شده نيگزيجا پالم هسته

 كه ريش يچرب از يناش يآروما و طعم به توان يم را آن علت

 روغن. داد نسبت دهد يم ليتشك را T4 ونيفرموالس از يبخش

 باعث عامل نيهم و باشد يم رنگ اي و طعم بدون پالم، هسته

 نيا نسبت چقدر هر اما ابد؛ي بهبود زين محصول رنگ تا شده

 بافت يرو يحدود تا ابدي يم شيافزا ونيفرموالس در روغن

 نيب اثر نيا كه شود يم تر فيضع بافت و گذارد يم يمنف ريتأث

 نمونه يبرا ابانيارز تا شده سبب و است مشهود T5 و T4 نمونه

T4 رنديبگ نظر در يشتريب ازيامت.Nadeem ) 2009 (در زين 

 سطوح در نياولئ پالم روغن با ريش يچرب ينيگزيجا اثر يبررس

 يحس و ييايميكوشيزيف اتيخصوص يرو بر درصد 66 و 22،44

 نياولئ پالم روغن از درصد 66 سطح تا كه يزمان افتيدر ينبست

 وجود كنندگان مصرف توسط آن رشيپذ در يمشكل شد، استفاده

 با مشابه يا مطالعه در) Tong )1984 ن،يهمچن. ]24[ نداشت

 روغن با ريش يچرب درصد 40 تا يوقت افتيدر ياهيگ روغن

 توان يم را يبخش تيرضا يبستن شود، نيگزيجا آفتابگردان

 به لينارگ روغن از يوقت) Cornell) 1991. ]25[ نمود ديتول

 نمودند استفاده يبستن ديتول در كل يچرب درصد 25 زانيم

 بافت شتر،يب سطوح در اما كردند ديتول را يقبول قابل محصول

. ]32[ نداشت يمناسب ساختار و بود فيضع محصول

Rodriguez سطح تا توان يم كه افتنديدر) 1991( و همكاران 

 نيگزيجا يبستن ديتول در ذرت روغن با را ريش يچرب درصد، 25

 با يدار يمعن تفاوت آن، يحس يابيارز در كه آن بدون نمود

 زين) 2010 (همكاران و Choo. ]26[ گردد مشاهده شاهد نمونه

 يجا به لينارگ روغن از درصد 12 و 8 ،4 سطوح در كه يزمان

 12 يحاو نمونه نمودند، ستفادها يبستن ديتول در ريش يچرب

 از شاهد، نمونه و گريد يها نمونه به نسبت لينارگ روغن درصد

  . ]21[ ديگرد برخوردار يكل رشيپذ در ازيامت نيباالتر
Table 3 Sensory characteristics of whipping cream (Mean ± Standard deviation)*  

Color Flavor Texture Sweetness Overall acceptability 

Characteristics 
  

Treatment 
0.32c
±2.67 0.63a

±3.81 0.70a
±2.95 0.42a

±3.81 0.60c
±2.29 T1 

0.50b
±3.48 0.61a

±3.67 0.63a
±3.19 0.42a

±3.76 0.49bc
±3.05 T2 

0.46b
±3.86 0.61a

±3.52 0.54a
±3.52 0.36a

±3.95 0.33ab
±3.52 T3 

0.25a
±4.57 0.68a

±3.57 0.71a
±3.76 0.54a

±3.86 0.56a
±4.05 T4 

0.46a
±4.57 0.66a

±3.24 0.42a
±3.09 0.59a

±3.71 0.52bc
±3.29 T5 

M: Fat milk (%), P: Palm kernel oil (%) 
T1: M=100, P=0; T2: M=75, P=25; T3: M=50, P=50; T4: M=25, P=75; T5: M=0, P=100 

*Means with different subscripts in each column differ significantly (p<0.05).  

   يريگ جهينت - 4
 ديتول در پالم هسته روغن از يمختلف يدرصدها پژوهش، نيا در 

 و ييايميكوشيزيف يهايژگيو يبرخ و شد استفاده يقناد خامه

 .گرفت قرار يابيارز دمور يديتول يقناد خامه يها نمونه يحس

 يول كاهش يداريپا و خشك ماده ،تهيدياس كه داد نشان جينتا

 به. نشد مشاهده pH در يخاص راتييتغ و افتي شيافزا اورران

 يمعن تفاوت ،يحس و ييايميكوشيزيف خواص هيكل در ،يكل طور

 مشاهده) ياهيگ يچرب بدون ( شاهد نمونه و ها ماريت انيم يدار

              درصد 25 ي حاويت، نمونه خامه قناديادر نه. دينگرد

  ي درصد روغن هسته پالم از لحاظ خواص حس75ر و ي شيچرب

  

ن، ير نمونه ها داشت؛ همچني نسبت به سايشتريت بي مطلوب

 يرش خامه قنادي در پذي اصلي از فاكتورهايكيكه (اورران 

د اس با نمونه شاهي در قي نمونه انتخاب در) شوديمحسوب م

  .شتر بودي درصد ب33حدود 

  

  يسپاسگزار - 5
 ريش شركت از را خود سپاس و تشكر مراتب مقاله نگارندگان 

 الزم امكانات دادن قرار ارياخت در جهت به تهران پگاه زهيپاستور

 .دارند يم اعالم پژوهش نيا انجام يبرا
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In this research, the effect of substituting of the whipping cream fat with palm kernel oil in levels 0%, 
25%, 50%, 75% and 100% was investigated on physicochemical  and sensory properties of whipping 
cream. Results indicated that there is not significant difference in pH, acidity, total solid and foam 
stability by increasing of palm kernel oil in formulation of whipping cream but there is significant 
difference in overrun in compared to control sample (without vejetable oil) (p<0.05); so that by increasing 
palm kernel oil, decreased pH, acidity, total solid and foam stability but overrun was increased. Also, 
there is not significant difference in the whipping cream samples produced in related to sensory 
parameters like texture, sweetness and flavor compared to control sample (p>0.05) but there is significant 
difference in color and overall acceptability (p<0.05). Finally, whipping cream sample containing 25% 
milk fat and 75% palm kernel oil was more acceptable compared to the other samples in sensory 
properties. 

 
Keywords: Whipping cream, Palm kernel oil, Physicochemical properties, Sensory evaluation. 
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