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پذیري پنیر پیتزا به روش حلقه و گلولهارزیابی قابلیت کشش
Evaluation of Pizza Cheese Stretchability by the Ring-

and-Ball Method
*2محمدي فریمانی، رضا حاجی1محمدباقر حبیبی نجفی

:خالصه
هـاي فعلـی مـورد اسـتفاده جهـت ارزیـابی        شرو. شـود تعریف می  آنتوانایی ذوب و کشش    بر اساس کیفیت رفتاري پنیر پیتزا     

، 3هایی همچون تـست چنگـال  آزمون. باشدپذیر نمیاند و کنترل افت رطوبت و دما در آنها امکان         پذیري پنیر پیتزا تجربی   کشش
هاي مورد آزمون را طی کشش در معـرض شـرایط      همگی نمونه 5چنگکیو آزمون کشش با پروب سه     4آزمون تقلید شده کشش   

ما به توسطپیتزا پذیري پنیرروشی که براي ارزیابی قابلیت کشش. باشدپذیري نتایج ضعیف می   لذا تکرار . دهندقرار می محیطی  
دما و باشد ومیپلیمرها گیري نقطه نرمیمورد استفاده جهت اندازه  است که   بر مبناي اصول روش حلقه و گلوله         کار گرفته شد  

بـراي  متـر  سـانتی 11تـا Aتجـاري  متر براي نمونه پنیر موزارالي سانتی5ازطول کشش  معدل. کندافت رطوبت را کنترل می    
. باشـد می تواند کاربرد داشته اي مختلف مارکهبا پیتزااین روش جهت تفکیک پنیرهاي . متغیر بود Bتجاري  نمونه پنیر پیتزاي    

.دهدقابل اعتمادي بدست میي طول کشش هاپذیري دارد و دادهنشان داد این روش قابلیت تکرارهمچنیننتایج
، آزمون حلقه و گلولهپذیريپنیر پیتزا، کشش:کلمات کلیدي

: مقدمه
پنیـر  لیـد بـراي تو ). Kinstedt, 1993(شـود  استفاده می6پنیر پیتزا همانطور که از نامش پیداست به عنوان پوشش سطح پیتزا

گیـري و ارزیـابی خـواص رفتـاري     هاي نو و قابل اعتمادي جهت اندازه روش پیتزا با خواص رفتاري مطلوب و ثابت ضروري است        
قابلیت ذوب، قابلیت کشش، االستیسیته، تشکیل شاملاز این محصول انتظار دارد   کننده  مصرفخصوصیاتی که   .پنیر ابداع شود  

McMahon(باشد ذوب شده میدر حالت اي شدن پنیر روغن آزاد و قهوه et al., 1993 .(ر این میان قابلیت کشش، قابلیـت  د
قابلیـت  .شـوند باشند که مستقیماً به خواص رئولـوژیکی بنیـادي مربـوط مـی    خواص رفتاري می  دسته  از آن ذوب و االستیسیته    

,Gunasekaran & Ak(به شمار مـی رود هاي مختلف غذایی در فرموالسیوني پنیر پیتزابردکارترین خصوصیت کشش مهم
2003.(

تـوان بـه آزمـون چنگـال، تکنیـک تقلیـدي       گیري قابلیت کشش را مـی هاي مورد استفاده جهت اندازه    صه انواع آزمون  بطور خال 
.کشش، روش دستگاهی کشش عمودي و آزمون پروب سه چنگکی تقسیم کرد

سـطح  گرم پنیر رنـده شـده بـر    360تا 240این روشدر). McMahon, 1996(استدر صنعتتداولروش مآزمون چنگال
160دقیقـه در  6الـی  4شده و به مدت خشپ) گرم150تا 60به میزان ( متر همراه با سس سانتی36تا 20یک پیتزا به قطر   

یک چنگال به داخل توده پنیـر فـرو   ، ثانیه از خروج محصول از آون     60الی   30گذشت   پس از . شودگراد پخته می  درجه سانتی 
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3 Fork test
4 Imitative tensile stretch test
5 3-pronged-hook probe tensile test
6 pizza topping
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بـر اسـاس   . گـردد هاي پنیر در هنگام پاره شدن به عنوان اندازه کشش ثبت می     طول رشته . شودبرده و در جهت باال کشیده می      
با وجود سـادگی و  . باشد) مترسانتی 62/7معادل  (اینچ   3حداقل کشش پنیر موزارال باید       USDAاستاندارد تعریف شده توسط     

مناسب نموده، دماي کنترل نشده ولید پنیر پیتزا کم هزینه بودن این روش که آن را جهت کنترل کیفی روزانه در کارخانجات ت             
دهد نتایجی ارائه می، حین کشش، افت رطوبت، نوسانات در جهت و سرعت کشش، اندازه نمونه و هندسه چنگال مورد استفاده          

.اندمناسببطور همزمانا هنمونه ايکه تنها براي ارزیابی مقایسه
هـا  از جمله این روش. گیري قابلیت کشش پنیر صورت گرفته استگاهی براي اندازههاي دست هایی نیز در استفاده از روش     تالش

Fife(چنگکی و روش کشش عمودي اصالح شده با پروب سه7، روش کشش عموديآزمون تقلید شده کششتوان به می et al
قابلیـت  باشـد؛ بنـابراین نتـایج   ها فقدان کنترل افت رطوبت و دما طی کشش مـی       ایراد عمده تمام این روش    . اشاره کرد ) 2002
. پذیري باالیی ندارندتکرار

گیري خواص کششی کنترل افت رطوبت و تا حدودي دما طی اندازه       ) Gunasekaran)1995و   Akدر روش پیشنهادي توسط     
ه کـشیده  ور شـده و تحـت اثـر وزن خـودش بـا یـک وزنـ       اي از پنیر در حمام روغن غوطه  بریده شده  در این روش تکه   . شودمی
بنابراین سرعت و طول کشش تحـت اثـر برهمکنـشی وزنـه و     .شودانجام می8آزمون کشش تحت نیمرخ دمایی ناپایدار    . شودمی

گیـري و  رود انـدازه انتظار میدر پنیر هاي میکروسکوپیشکاف وجوددلیلبه  ،ن دو عامل  عالوه بر ای  . گیردنیمرخ دمایی قرار می   
.دوشبررسی خواص کششی دشوارتر 

گیـري و  جهت مصارف عملـی در انـدازه  و در عین حال ساده قابل اعتماد  ،پذیرروشی تکرار امکان ارائه   هدف این تحقیق بررسی     
مـورد اسـتفاده جهـت    )ASTM, 199(این روش بر اساس اصول آزمون حلقـه و گلولـه   . باشدپذیري پنیر میکردن کششکمی
ور کردن تمام مجموعه غوطهبا استفاده از یک ورقه نازك پنیر و  در این روش    . ار است استوپلیمرها  گیري نقطه نرم شدگی     اندازه

ش در هنگـام شکـست بـه عنـوان میـزان      شطول کـ .دگرددر یک حمام روغنی، افت رطوبت و دما طی اجراي آزمون کنترل می     
.گرددپذیري ثبت میکشش

هامواد و روش
اي و پنیر پیتزاي ورقـه 24/3/1386با تاریخ تولید  Aشرکت تولیدي   قالبی  موزارالي  در این تحقیق از پنیر       :سازي نمونه آماده

Bنمونه شـرکت  . تهیه شده به یخچال منتقل شدهاي منجمد نمونه. استفاده شد22/3/1386با تاریخ تولید Bشرکت تولیدي 
هاي بزرگ، بدون نقائص مشهود نظیر سوراخcm26×6در ابعاد اي با استفاده از یک چاقوي تیز ورقه   بندي  پس از باز کردن بسته    

هایی بـه ضـخامت   بر ورقهبا استفاده از دستگاه کالباس  .شدنگهداري  ) Cº6(و تا زمان آزمون در یخچال        بریده شد از مرکز ورقه    
قبـل  . بریده شـد cm26×6در ابعاد Bنمونه شرکت اي تهیه وهمانند پنیر ورقهAنمونه شرکت متر از قالب پنیر میلی3تقریبی 

).جدول یک(ثبت گردید نمونه هر وزن و ضخامت از آزمون 

هاي مورد آزمونوزن و ضخامت نمونه:جدول یک
Bپنیر پیتزاي Aپنیر موزارالي 

)mm(ضخامت)گرم(وزن)mm(ضخامت)گرم(وزن
73/148/3میانگین89/1087/2میانگین

47/04/0عیارانحراف م82/035/0انحراف معیار
.ها به شرح جدول دو تعیین شد، اسیدیته، ماده خشک و چربی نمونهpH:هاي شیمیاییآزمایش

7 Vertical Elongation
8 unsteady state temperature profile
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مشخصات شیمیایی نمونه پنیرهاي مورد بررسی: جدول دو
Bپنیر پیتزاي Aپنیر موزارالي مرجع آزمونآزمایش

pH285209/540/5استاندارد ملی ایران به شماره
%68/0%465881/0تاندارد ملی ایران به شمارهاساسیدیته
%5/20%7605/24استاندارد ملی ایران به شماره چربی

%63/55%175368/55استاندارد ملی ایران به شماره ماده خشک

،mm290رتفـاع او mm213قطـر اي بـه  گیري کشش شامل یک ظـرف شیـشه     ابزار مورد استفاده جهت اندازه     :ابزار کشش 
مـراه بـا یـک    هmm180و ارتفاعmm65قطراي به ، یک استوانه شیشه   همزن،سیستم کنترل دما  روغن پارافین، یک     حاوي

و ضـخامت  mm150و قطـر خـارجی  mm30قطـر داخلـی  (استیل دسته دار، یک صفحه حلقوي اسـتیل    سبدکش، یک   خط
mm3(    ارتفاع  هپنیر ب ، یک نگهدارندهmm6/19    و قطرmm7/64  بـه ارتفـاع    سوزن استیل    ششباmm5/4   یـک  بـه همـراه
. )یـک تـصویر (باشـد  و یک گلوله کروي اسـتیل مـی  mm7/42و ارتفاع mm6/18و قطر بزرگ   mm15با قطر کوچک     قیف

.باشدمشخصات گلوله مورد استفاده به شرح جدول شماره سه می

گیري کشش پنیر پیتزا دستگاه اندازه: تصویر یک

حلقه و گلولهگیري کششمشخصات گلوله مورد استفاده در سیستم اندازه: سهجدول 
مقداربیان ریاضیعالمتخواصمواد

0011/0نداردkg(mb(جرم 
01/0نداردm(Db(قطر 
m3(VbπDb(حجم 

3/67-10×23/5~
گلوله استیل

Projected area (m2)AπDb
2/45-10×85/7~

سـپس بـه ترتیـب صـفحه حلقـوي،      . استوانه مدرج داخل سبد استیل گذاشته شد      .تنظیم گردید  Cº48پارافین در    دماي حمام 
مجموعه حاصل وارد حمام پارافین شد و بالفاصله گلولـه اسـتیل   . دار بر روي سبد استیل قرار گرفتنمونه پنیر و نگهدارنده قیف 

ارافین تحـت اثـر وزن   نمونه پنیر در محیط حرارتی حمام پـ  . گیري شد ندازهابا ورود گلوله زمان     همزمان  . به داخل قیف رها شد    
.ثبت گردیدزمان پاره شدن طول کش در .گلوله کش آمد
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:آنالیز آماري
مقایـسه  ) t)t-testدو نمونـه بـا آزمـون    یانگینمMSTATCافزار اجرا و با استفاده از نرمآزمایش در قالب طرح کامًال تصادفی       

.شد

ج و بحثنتای
با استفاده از ابزاري مشابه آنچه مـا در ایـن تحقیـق اسـتفاده کـردیم      ) 2004(و همکاران Hicsasmaz:پذیريقابلیت کشش 

مانده به تاریخ انقضاء متفاوت را بررسی کردند و نتیجه گرفتند با افـزایش رسـیدگی طـول کـش       باقیتلفی با زمان    خهاي م نمونه
و ) روز مانده بـه تـاریخ انقـضاء   140با(شان نشان داد پنیرهاي جوانتر با توجه به مدت رسیدگی    هامقایسه نمونه  .یابدکاهش می 

هاي با رسـیدگی متوسـط   به میزان قابل توجهی متفاوت از همدیگر و نمونه) روز مانده به تاریخ انقضاء    45با  (تر  پنیرهاي رسیده 
اینرو این روش را به عنـوان ابـزار مناسـبی جهـت تفکیـک پنیرهـاي بـا             از. بودند) روز مانده به تاریخ انقضاء     124و   79،  55با  (

به هر حال از آنجایی که دو نمونه تجاري مورد بررسی در تحقیق آنان از نظـر تـاریخ انقـضاء و      . ماندگاري مختلف گزارش کردند   
.ضخامت مشابه همدیگر نبودند، طول کششان با یکدیگر مقایسه نگردید

تقریبـاً  هاي مورد بررسی زمان تولید نمونه.ارائه شده استارهچبررسی در جدول هاي مورد نمونهبر روي   نتایج حاصل از آزمون     
اطالعـات مـا   . هاي تهیه شده از دو مارك مختلف امکان مقایسه وجود نداردبا این حال به دلیل تفاوت ضخامت نمونه . بودمشابه  

به روش الکتیکی تولید شده و دلمه حاصل با استفاده از محلول    Aحصول  ماز آنست که     از روش تولید محصوالت مذکور حاکی     
بـا اسـتفاده از   Cheese Blendبه روشی موسوم به Bمحصول دهی قرار گرفته است؛ اما نمک تحت عملیات کشش و مالشآب

، ترکیـب  تولیـد تجـاري تهیـه شـده بـه روش    پـذیري دو نمونـه  اختالف بین قابلیت کشش .تولید شده است  دیگ پخت بخاري    
.حکایت از تکرارپذیري قابل قبول این روش داردCVمقادیر پایین .شودمربوط میهاي پنیر شیمیایی، ضخامت و وزن ورقه

نتایج طول کش حاصل از آزمون دو نمونه پنیر پیتزاي موجود در بازار: ارهچجدول 
Bپنیر Aپنیر 

cm(511(طول کش میانگین
cm(2/18/1(انحراف معیار
CV24%16%

گیرينتیجه
بـراي بررسـی   قابـل قبـولی   پـذیري  تکراراز آزمایشات صورت گرفته و نتایج بدست آمده داللت بر آن دارد که ابزار طراحی شده       

هـاي مـورد بررسـی و نیـز     هر چه تفاوت ضـخامت و وزن نمونـه  . باشدپنیر پیتزا برخوردار می  انواع مختلف    پذیريکشش قابلیت
رود بتوان به نتـایج  اي کمتر باشد و کنترل دماي سیستم با دقت بیشتري صورت گیرد انتظار میها و حفرات در پنیر ورقهشکاف

جهت مقایـسه کارامـدي ایـن روش در مقایـسه بـا روش متـدوال آزمـون چنگـال پیـشنهاد          . پذیري باالتري دست یافت  با تکرار 
.و مقایسه شوندیتزا تهیه شده و با استفاده از آزمون چنگال و آزمون پیشنهادي بررسی هایی از پنیر پیا نمونهگردد نمونهمی
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