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 به شده دیتول دوغ پودر يهایژگیو از یبرخ بر خشک ماده و یچرب اثر

  یشگاهیآزما روش
  

4 يریام زهره ،3 انیمرتضو حمدم ریام ،∗2 خیمشا یمرتض ،1 يدیرش لیکم
  

 
 و هیتغذ علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا و يا هیتغذ قاتیتحق تویانست ،ییغذا عیصنا و علوم ارشد یکارشناس آموخته دانش  1-

 یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه ،ییغذا عیصنا
 علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا و يا هیتغذ قاتیتحق تویانست ،ییغذا عیصنا و علوم یآموزش گروه اریاستاد  -2

 یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه ،ییغذا عیصنا و هیتغذ
 عیصنا و هیتغذ علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا و يا هیتغذ قاتیتحق تویانست ،ییغذا عیصنا و علوم یآموزش گروه اریدانش  3-

 یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یزشکپ علوم دانشگاه ،ییغذا  
 دانشگاه ،ییغذا عیصنا و هیتغذ علوم دانشکده ،ییغذا عیصنا و يا هیتغذ قاتیتحق تویانست ه،یپا علوم یآموزش گروه اریدانش  4-

 یبهشت دیشه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم

  )8/3/92: رشیپذ خیتار  16/8/91: افتیدر خیتار(

  
  

   دهیچک
 و فـساد  باعث که یبیمعا از یکی. است داشته يرشد روبه شیافزا ریاخ يسالها در رانیا یبوم يریتخم یدنینوش کی عنوان به دوغ صادرات و دیولت

 ،)دوغ (يماندگار شیافزا و ییغذا مواد ينگهدار جیرا يروشها از. باشد یم مخمرها و کپکها تیفعال از یناش  یآلودگ شود یم دوغ عاتیضا شیافزا
 با دوغ يها نمونه حاضر پژوهش در. باشد یم آن حمل يها نهیهز و حجم کاهش و یپاشش کن خشک از استفاده با پودر به آن لیتبد و کردن خشک

ـ  بدون خشک ماده ،)درصد 5/1 و 5/0 ( یچرب  یپاشـش  کـن  خـشک  از اسـتفاده  بـا  درصـد  7/0 نمـک  و) درصـد  5/4 و 5/3 ( نمـک  بـدون  یچرب
 و 10 ،5 ( الیس یدب ،)گراد یسانت درجه 200 و 100،150 (يورود يدما شامل یبیترک يمارهایت از استفاده با یمقدمات شاتیآزما در ابتدایشگاهیآزما
 طیشـرا  نیبهتـر  ت،یـ حالل زانیـ م نیشتریـ ب اساس بر. شدند خشک) ساعت در تریل 800 و 600 ،400 ( يورود يهوا یدب و) قهیدق در تریل یلیم 15

 ،یکـ یزیف يهـا یژگیو بر یتوجه قابل اثر خشک ماده و یچرب زانیم .گرفت قرار استفاده مورد يبعد يها نمونه کردن خشک جهت سپس و مشخص
 خشک ماده و 5/0 یچرب با دوغ (اول فرمول پودر نمونه به مربوط بیترت به تیحالل زانیم نیکمتر و نیشتریب. داشتند دوغ پودر یکروبیم و ییایمیش

 7/0 نمـک  و درصـد  5/4 نمـک  بـدون  یچرب بدون خشک ماده و 5/0 یچرب با دوغ (سوم و) درصد 7/0 نمک و درصد 5/3 نمک بدون یچرب بدون
 انـدازه  دوغ، پـودر  تیحالل کاهش موجب یچرب زانیم شیافزا. بود oC 15 يدما در 18/63±33/0 و oC 25 يدما در 11/82±62/0  برابر و) درصد
  .شد  دوغ در مانده زنده زگرآغا يهایباکتر  زانیم شیافزا و ذرات

  
  یپاشش کردن خشک خشک، ماده ،یچرب دوغ،: واژگان حروف

  
  

                                                        
 mortezamashayekh@yahoo.com :مکاتبات مسئول ∗
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  مقدمه -1
 و رانیا در ادیز مقدار به که است يریتخم یدنینوش کی دوغ
 لیدل به امروزه. ]1[ شود یم مصرف انهیخاورم يکشورها ریسا
 يها نوشابه مضرات به نسبت مردم یآگاه سطح شیافزا

 جمله از آن يا هیتغذ دیفوا به توجه با دوغ مصرف گازدار،
 يریچشمگ شیافزا میکلس جذب شیافزا و باال هضم تیقابل

 شیافزا به رو کشور در آن مصرف و دیتول به لیتما و داشته
 عامل مخمرها و کپکها تیفعال اثر در دوغ فساد. ]2[ است
 بودن باال به توجه با. باشد یم آن يماندگار زمان کاهش یاصل

 مجهز يها سردخانه از استفاده ،یانسان يروین و يانرژ متیق
 از استفاده .داشت خواهد بر در يادیز نهیهز ينگهدار جهت

 شود یم مخمرها و ها کپک رشد کنترل باعث ها نگهدارنده
 از استفاده بهداشت وزارت نیقوان و ضوابط به توجه با یول

 یبرخ ].3[ است مجاز ریغ دوغ در نگهدارنده یافزودن هرگونه
 شده خشک يریتخم دیجد یلبن محصوالت دیتول اهداف از

 آن تبع به و حجم کاهش محصول، ينگهدار زمان بهبود شامل
 و يبند بسته يها نهیهز کردن کم و ينگهدار يفضا کاهش
 که یطیشرا آوردن فراهم یطرف از. ]4[ باشند یم نقل و حمل

 شیخو دلخواه طعم و غلظت با را دوغ بتواند کننده مصرف
 به توجه با آن بر عالوه دارد ییسزا به تیاهم دینما مصرف

 ییایجغراف مناطق و طیشرا در تازه دوغ به یدسترس عدم
 هیتغذ يازهاین نیتام به یفراوان کمک دوغ پودر دیتول خاص،

  .کرد خواهد مناطق آن کنندگان مصرف يا
  

  ها روش و مواد -2
   مواد -2-1
 خامه کاله، شرکت یچرب بدون خشک ریش از دوغ دیتول يبرا
 هیما و Merck شرکت طعام نمک تهران، پگاه یچرب% 25
 لوسیالکتوباس يتجار يها هیسو شامل CH-1 حیتلق

 Hansen شرکت لوسیترموف استرپتوکوکوس و کوسیبولگار
 يکشتها طیمح و ییایمیش مواد ریسا. شد استفاده دانمارك

  .شدند هیته آلمان Merck شرکت از زین یکروبیم
  دوغ پودر هیته -2-1-1
 ،یچرب% 25 خامه ،یچرب بدون خشک ریش کردن مخلوط 

 4000  دور با قهیدق 5 مدت به مذکور، ينسبتها با آب و نمک
)rpm (يدما در ونیزاسیپاستور شده، مخلوط oC 85 مدت به 

 هیما% 2 ودنافز ،oC 43 -42 يدما تا کردن خنک قه،یدق 30
 pH به دنیرس تا يگذار گرمخانه مخلوط، به CH-1 حیتلق

 در شده هیته دوغ. شد انجام oC 43-42 يدما در 6/4 از کمتر
 يدما شامل یبیترک يمارهایت از استفاده با یمقدمات شاتیآزما
 ،5 ( الیس یدب ،)گراد یسانت درجه 200 و 150 ،100 (يورود

 600 ،400 (يورود يهوا یدب و) قهیدق در تریل یلیم 15 و 10
 نیشتریب اساس بر سپس. شد خشک) ساعت در تریل 800 و
 یدب و mL/min 5 الیس یدب ،oC 200 يدما تیحالل زانیم

 يبعد مراحل در پودر دیتول يبرا L/h400 يورود يهوا
 از استفاده با دوغ پودر فرمول 4 قیتحق نیا در. شد انتخاب
         یپاشش کن خشک

)Mini spray dryer Buchi B-290 (فرمول نوع 4 از که 
  ).1 جدول (شدند دیتول و هیته شگاهیآزما در دوغ

  شاهد نمونه و ها دوغ از کیهر فرمول 1 جدول

 آزمون
 یچرب

 )درصد(

                 –یچرب بدون   خشک ماده
 )درصد (نمک بدون

 )درصد (نمک

 7/0 5/3 5/0 لاو فرمول

 7/0 5/3 5/1 دوم فرمول

 7/0 5/4 5/0 سوم فرمول

 7/0 5/4 5/1 چهارم فرمول

 7/0 5/3 5/0 شاهد فرمول

  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 8

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-8490-en.html


  1394 پاییز ،12 دوره ،48 شماره                                                                            ییغذا عیصنا و علوم فصلنامه
 

 73

 ،یچرب ،pH و تهیدیاس يریگ اندازه -2-2
 آغازگر يهایباکتر ماندهیباق و رطوبت ن،یپروتئ
  دوغ پودر

 ،1531 ،2852 ، يهاشماره به یمل استاندارد روش به بیترت به
  .]9 -5[ گرفت انجام 7714 و 8781 ،639

 يت نمونه های حالليری اندازه گ-2-3
  پودردوغ

 ،يتریلیلیم 50 فالکون داخل دوغ پودر نمونه گرم 5/0 نیتوز 
 g 3000 دور با کردن فوژیسانتر سپس کردن، مخلوط قهیدق 5
 Hettich/rotina 35r مدل دستگاه با قهیدق 5 مدت به و

 ظرف داخل به ییرو عیما از تریلیلیم 25 انتقال. انجام شد
 در بالفاصله نمونه رطوبت، يمحتوا يریگاندازه مخصوص

 در. شد يگذار گرمخانه ساعت 5 مدت به oC105 يدما
  .]10[ شد محاسبه وزن تفاوت براساس تیحالل درصد تینها
   يا شهیش انتقال يدما يریگ اندازه -2-4 
  Tgدستگاه از استفاده با یتفاضل یروبش یسنج گرما روش به

. شد يریگ اندازه انگلستان ساخت Perkin dlmer مدل
 یک از و استاندارد یآلومینیوم ظرف به نمونه mg 2انتقال
 از یحرارت کردن اسکن مرجع، عنوان به آلومینیومی خالی ظرف

 عدد. شد مانجا oC/min  10 گرمادهی نرخ باC200˚ تا - 20
  .]11[ باشد یم تکرار 3 نیانگیم شده گزارش

  
  
  

  دوغ پودر ذرات اندازه يریگ اندازه -2-5 
 Malverin مدل ذره اندازه نییتع دستگاه با ذرات اندازه

 بار،یلیم 1000 کننده عیتوز فشار .شد نییتع انگلستان ساخت
 یزمان يفاصله و% 90براتوریو قدرت ،Hz80 براتوریو فرکانس

 و هیثان 15 زریل يجلو از نمونه شدن رد و براتوریو لرزش نیب
 گزارش ي ذره اندازه. بود هیثان 30يریگاندازه دو هر نیب زمان
  .]12[ بود تکرار 5 نیانگیم و d50  نمونه، هر يبرا شده

  يآمار لیتحل و هیتجز -2-6
 روش و  SPSS17 افزار نرم از ها داده يآمار یابیارز يبرا 

ANOVA یمعن اختالف ي مشاهده صورت در و طرفه کی 
 حداقل آزمون از ها، نمونه شده يریگ اندازه يهایژگیو نیب دار

    .شد استفاده) LSD (دار یمعن تفاوت

  

  ها افتهی -3
  :دوغ پودر باتیترک يهایژگیو یبررس -3-1
 2 جدول در دوغ پودر فرمول 4 شده يریگ اندازه يهایژگیو

 فرمول 4 در نیپروتئ و یچرب انزیم نیب تفاوت. است آمده
 در ظیتغل و هیاول دوغ در آنها زانیم اختالف علت به دوغ پودر
 يها نمونه در pH و تهیدیاس. بود دار یمعن کردن خشک اثر

 نظر در آغازگر يهایباکتر تیفعال از یشاخص عنوان  به دوغ
 ها نمونه ي همه pH ران،ی ایبر حسب استاندارد مل. شد گرفته

 با چهارم فرمول pH و تهیدیاس بود، قبول قابل ي ودهمحد در
 با ها نمونه ریسا یول داشت دار یمعن اختالف ها نمونه ریسا
  ).2جدول (نداشتند دار یمعن اختالف هم

  دوغ پودر فرمول چهار باتیترک زانیم اریمع انحراف و نیانگیم 2جدول
 )  Do(تهیدیاس pH %نیوتئپر %یچرب %رطوبت  آزمون

 c17 /0±36/5 b14/0±54/10 c17/0±34/26 b025/0±22/4 a5/0±62 فرمول اول

 b17/0±72/4 d12/0±28/26 a2/0±48/21 b026/0±18/4 a28/0±83/63 فرمول دوم

 c13/0±32/5 a12/0±77/8 d21/0±39/27 b069/0±2/4 a57/0±33/64 فرمول سوم

 a08/0±04/4 c19/0±54/22 b22/0±5/23 a015/0±1/4 b57/0±66/67 فرمول چهارم

   . باشدیمارها مین تیب )p<0.05( % 95 دار در سطح یحروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معن
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  تیحالل یبررس -3-2
 قرار درصد 73/82-85/62 ي محدوده در ها نمونه تیحالل

 و oC15 يت در دو دمایزان حاللیفرمولها مدر تمام . داشت
oC25 يدر دما.  دار داشتندیتفاوت معن oC15و oC 
ن یت مربوط به فرمول اول و کمتریزان حاللین میشتریب25
گر یکدی نمونه ها با یزان مربوط به نمونه چهارم بود و تمامیم

  ).3جدول( دار داشتند یاختالف معن
    فرمول4ت در یزان حاللیار مین و انحراف معیانگیم 3جدول

 oC15 oC25 دما

 Ad43/0±05/77 Bd62/0±11/82 فرمول اول

 Ab85/0±31/66 Bb99/0±87/70 فرمول دوم

 Ac4/0±95/73 Bc59/0±14/79 فرمول سوم

 Aa33/0±18/63 Ba72/0±00/67 فرمول چهارم

در هر (و بزرگ متفاوت ) در هر ستون(حروف کوچک متفاوت 
) p<0.05( % 95 دار در سطح یفاوت معننشان دهنده ت) فیرد

  .است
  
  ذرات اندازه یبررس -3-3

 -mµ386/11 محدوده در دوغ پودر يها نمونه ذرات اندازه
 به مربوط ذرات اندازه نیشتریب ،)1 شکل (داشت قرار 924/53

 سوم فرمول. بود دوم فرمول به مربوط نیکمتر و سوم فرمول
 با ها نمونه ریسا داشت، يدار یمعن تفاوت ها نمونه ریسا با
  .نداشتند دار یمعن تفاوت گریکدی

  
  دوغ پودر فرمول 4 در ذرات اندازه عیتوز نمودار 1 شکل

d(0.1)µm :10% کمتر از ي شده، اندازه ايریذرات اندازه گ 
  .عدد گزارش شده داشتند

:d(0.5) µm 50% کمتر از ي شده، اندازه ايریذرات اندازه گ 
  .عدد گزارش شده داشتند

d(0.9) µm :90% کمتر از ي شده، اندازه ايریذرات اندازه گ 
  .عدد گزارش شده داشتند

  يا شهیش انتقال يدما یبررس -3-4
  چهارم فرمول و) oC05/30 (نیکمتر اول فرمول

). 2 شکل (داشتند را يا شهیش انتقال يدما) oC14/42(نیشتریب
 زانیم شیافزا با يا شهیش انتقال يدما زانیم که داد نشان جینتا

 چهارم فرمول و نیکمتر اول فرمول. ابدی یم کاهش رطوبت
 سوم و اول فرمول داشتند، را يا شهیش انتقال يدما نیشتریب
 و گریکدی با چهارم و دوم فرمول. نداشتند يدار یمعن فاوتت

  . داشتند دار یمعن تفاوت فرمولها ریسا

  
  دوغ پودر فرمول 4 يا شهیش انتقال يادم نمودار 2 شکل

لوس یالکتوباس ماندهیباق زانیم یبررس -3-5
  کوسیبولگار

ان ی تا پاکوسیلوس بولگاریالکتوباسمانده یزان باقیرات مییتغ
در فرمول چهارم و ). 4جدول( داشت یام روند کاهش30روز 

ام مشاهده 30د با روز ین روز تولی دار بیشاهد اختالف معن
زان، مربوط به نمونه شاهد بود که ین میشترید بیوز تولدر ر. شد

 ام30 و ام15 روز در.  دار داشتیر نمونه ها اختالف معنیبا سا
 فرمول آن از پس و شاهد نمونه به مربوط زان،یم نیشتریب

 یمعن اختالف ها نمونه ریسا و گریکدی با دو هر که بود چهارم
  . داشتند دار

  
  
  

 ذرات اندازه

 1 فرمول           2 فرمول             3 فرمول      4 فرمول

 1 فرمول          2 فرمول            3 فرمول          4 فرمول

 يا شهیش انتقال يدما
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  کوسیلوس بولگاری الکتوباسماندهیباق شمارش جینتا یبررس 4 جدول
 30روز  15روز  دیروز تول زمان

 Aa064/0±54/5 Aa059/0±32/5 Aa11/0±19/5 فرمول اول

 Aa036/0±59/5 Aa026/0±31/5 Aa04/0±19/5 فرمول دوم

 Aa04/0±60/5 Aa006/0±45/5 Aa05/0±37/5 فرمول سوم

 Aa032/0±66/5 Ab053/0±53/5 Ab044/0±47/5 فرمول چهارم

 BCb07/0±29/7 ABc1/0±42/6 Ac09/0±31/6 شاهد

  .است) p<0.05 (% 95 دار در سطح ینشان دهنده تفاوت معن) فیدر هر رد(و بزرگ متفاوت ) در هر ستون(حروف کوچک متفاوت 
  
استرپتوکوکس  ماندهیزان باقی می بررس-3-6

  لوسیترموف
ان یتا پالوس ی استرپتوکوکس ترموفماندهیزان باقیر مییروند تغ

در فرمول چهارم ). 5جدول ( داشت یام روند کاهش30روز
 ام 30د و روز ین روز تولی بي داریوشاهد اختالف معن

زان مربوط به نمونه ین میشترید بیدر روز تول. مشاهده شد
 روز در.  دار داشتیر نمونه ها اختالف معنی که با ساشاهد بود

 از پس و شاهد نمونه به مربوط زانیم نیشتریب ام30 روز و 15
 ریسا و گریکدی با دو هر که بود چهارم فرمول به مربوط آن

  .داشتند دار یمعن اختالف ها نمونه

  
  لوسیاسترپتوکوکس ترموف دهمانیباق شمارش جینتا یبررس 5 جدول
 30روز 15روز  دیروز تول زمان

 Aa06/0±60/6 Aa05/0±38/6 Aa11/0±24/6 فرمول اول

 Aa036/0±64/6 Aa026/0±45/6 Aa011/0±34/6 فرمول دوم

 Aa04/0±66/6 Aa006/0±5/6 Aa05/0±42/6 فرمول سوم

 Aa032/0±71/6 Ab054/0±58/6 Ab044/0±52/6 فرمول چهارم

 BCb07/0±34/8 ABc1/0±47/7 Cc092/0±36/7 شاهد

  .است) p<0.05 (% 95 دار در سطح یتفاوت معننشان دهنده ) فیدر هر رد(و بزرگ متفاوت ) در هر ستون(حروف کوچک متفاوت           
  

  بحث -4
 و یکیزیف يها یژگیو یبررس آمده، دست به جینتا به توجه با
 و یچرب زانیم رییتغ که داد نشان پودردوغ يها نمونه ییایمیش

 دار یمعن تفاوت جادیا سبب هیاول دوغ فرمول در خشک ماده
 تفاوت نیا که. شد پودر يها نمونه نیپروتئ و یچرب زانیم در
 یکاف تیحالل عدم. بود اثرگذار زین پودر يهایژگیو ریسا يرو

 آنها از یصنعت استفاده هنگام در را یمشکالت یلبن يپودرها
 ي محدوده در ریش چرب يدهایاس ذوب نقطه. کند یم جادیا

 ند،یفرا يدما به توجه با و دارد قرار گرادیسانت درجه 45 تا 25
 که دارند قرار عیما حالت در کردن خشک نیح در هایچرب نیا

 شیافزا موجب و رندیگ یم قرار پودر ذرات سطح در یراحت به
               یچرب ذرات نیب اتصال جادیا ،یسطح یچرب

)liquid bridge (شوند یم تیحالل کاهش و پودر سطح در 

 در تیحالل زانیم آمده دست به جینتا به توجه با .]14، 13[
 سوم و اول يها نمونه به نسبت که چهارم و دوم يفرمولها

 يدارا یعیطب حالت در نهایکازئ. بود کمتر داشتند يشتریب یچرب
 گرم هر در آب تریل یلیم 4/4 (باشند یم بآ يادیز مقدار
 قسمت با یدروژنیه يوندهایپ قیطر از آب با اتصال و) نیکازئ

 کردن خشک یط. باشد یم برقرار  نیپروتئ ي رهیزنج آبدوست
 یم بیتخر ینیپروتئ رهیزنج آبدوست يقسمتها از يمقدار
 توسط آب جذب آب، افزودن با و يبازساز یط و شود
 یکی زین دهیپد نیا بود نخواهد یعیطب حالت زانیم به نهایکازئ

عالوه بر  .}15 {باشد یم یلبن يپودرها تیحالل کاهش ازعلل
 نامحلول را که در اثر متراکم ينهایزان پروتئی  مpHآن کاهش 

 دهد یش میل شده اند را افزایشدن و لخته شدن با الکتوز تشک
 pH کاهش به توجه با دوغ پودر يها نمونه در نیبنابرا. }16{
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 حرارت از استفاده نیهمچن و آن از کمتر و 5/4 حدود به
oC200 تیحالل نها،یپروتئ ریناپذ برگشت شدن دناتوره و 

 اندازه کاهش. بود% 83 حدود حالت نیبهتر در دوغ يها نمونه
 داده شیافزا را ذره سطح مساحت زریاتما از خروج هنگام ذره
 نیا در. ]17[ ابدی یم شیاافز زین تیحالل زانیم آن تبع به و

 نیکوچکتر که mm4/1 اندازه با زریاتما کاربرد با قیتحق
 از خروج نیح ذرات اندازه دیگرد یسع بود موجود زریاتما
 شیافزا با. شود داشته نگه ممکن حد نیکوچکتر در زریاتما

 در یچرب شدن ذوب علت به ذرات اندازه پودر در یچرب زانیم
 و پودر ذرات در موجود بخارات هیتخل و کن خشک يدما

 زین قیتحق نیا در. ]18[ ابدی یم کاهش آنها شدن دهیچروک
 اندازه کمتر یچرب بودن دارا علت به سوم و اول يفرمولها
 اندازه يرو بر موثر گرید عامل). 1شکل (داشتند يشتریب ذرات
 يدما که یهنگام. باشد یم کن خشک يورود يدما ذرات
 سرعت به ذرات رطوبت باشد باال یفکا اندازه به کن خشک

 نیبنابرا گردد، یم خشک و سخت آنها پوسته و شده ریتبخ
 نخواهد وجود پودر ذرات در موجود بخار هیتخل يبرا یفرصت
 قیتحق نیا در. ]19،20[ شود یم شتریب پودر تخلخل و داشت

 جهت يورود يدما عامل از oC200 يورود يدما کاربرد با
 کی ياشهیش انتقال يدما. شد استفاده تذرا اندازه شیافزا
 شودیم گفته ییدما يمحدوده به شکل یب و اشباع فوق يماده
 رییتغ یکیالست حالت به ياشهیش حالت از نظر مورد يماده که
 -oC135 معادل و نییپا اریبس خالص آب Tg. ]21[ کندیم

 یکل Tg آوردن نییپا در يریچشمگ اثر نرویا از و است
 آزمون از حاصل جینتا به توجه با. ]22[ دارد یلبن يپودرها
) 04/4±08(رطوبت زانیم نیکمتر با چهارم فرمول رطوبت

 با اول فرمول و داشت را يا شهیش انتقال يدما نیشتریب
 زانیم نیکمتر يدارا) 36/5±17/0 (رطوبت زانیم نیشتریب

مانده یزان  باقیم ).2شکل (بود يا شهیش انتقال يدما
استرپتوکوکوس نسبت به کوس یلوس بولگاریسالکتوبا
کوس یلوس بولگاریزان کمتر الکتوباسیم. کمتر بودلوس یترموف

 ي حرارت رویبی به علت اثر تخریپس از خشک کردن پاشش
ن یک ایتوپالسمی سيب به غشای و آسي باکتریواره سلولید

 و ماده خشک به یزان چربیش میافزا .]23[ باشد ی ميباکتر
 يهای باکتریزان زنده مانی در برابر حرارت میافظتعلت اثر مح
. ]24[ دهد یش می را افزاین خشک کردن پاششیآغازگر در ح

 فرمول در آغازگر يهایباکتر ماندهیباق زانیم اساس نیهم بر

 اثر و شتریب خشک ماده و یچرب زانیم به توجه با چهارم
 ونهنم ریسا از شتریب کن خشک حرارت برابر در آنها یمحافظت

  .بود ها
  

  يریگ جهینت -5
 اثر در دوغ پودر ذرات اندازه و تیحالل کاهش به توجه با

 کمتر ای برابر یچرب با دوغ از استفاده فرمول در یچرب شیافزا
  .است تر مناسب کردن خشک جهت% 5/0 از
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Effects of fat and dry matter content on some properties of Doogh 
powder produced in laboratory scale  
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Production and export of Doogh as a Iranian fermented national drink have increased. Contamination 
of Doogh by yeasts and molds is one of the defects that results in spoilage and increasing the waste of  
the product. Drying and convertion of Doogh to its powder by spray dryer is one of the method for 
increasing the shelf life and decreasing the volume and the costs of transportation. 
In this study Doogh samples with fat content ( 0.5% and 1.5%), dry matter without fat and salt (3.5% 
and 4.5%) and 0.7% salt were first dried in preliminary tests including inlet air temperature ( 100, 150 
and 200 oC), liquid feed flow rate (5,10 and 15 mL min 1 )  and drying air flow rate ( 400, 600 and 800 
L h  ). Best condition were adjusted accordingto the best results of solubility test  and were conducted 
to drying the samples. 
fat content and dry matter had significant effect on physical, chemical and microbial characteristics of 
Doogh powder. First and  forth formula had highest and lowest solubility. The solubility of first and 
forth formula was 82.11±0.62% at 25 oC and 63.18±0.33% at 15 oC respectively. 
Increasing the fat content results in decreasing the solubility, increasing the particle size and the rate 
of viable starter counts. 
 
Keywords: Doogh, Fat, Solid matter, Spray drying    
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