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 و یا ، ثعلب پنجهیرازی دانه بالنگو شیدیدروکلوئیبات هیکاربرد ترک
  یون بستنیکننده در فرموالس داریسلولز به عنوان پا لیمت یکربوکس
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   مشهدیدانشگاه فردوسانشکده کشاورزی، د، ییع غذایگروه علوم و صنا

1mbahramparvar@yahoo.com  
  
  

صمغ دانه (ران ی ای بومیدیدروکلوئیب هی دو ترکیی کارایق در ابتدا بررسین تحقیهدف ا
ها در  ن صمغین منظور اثرات ایبه ا.  بودیکننده بستن داریبه عنوان پا) یا  و ثعلب پنجهیرازیبالنگو ش

 نرم و یک نمونه بستنی ی و حسییایمیکوشیزی فیها یژگی وی درصد، رو5/0 و 4/0، 3/0ر یمقاد
. دیسه گردیج مقای رایک صمغ تجاریسلولز به عنوان  لیمت  ین و با کربوکسییمخلوط آن تع

 و اورران و ی، ماده خشک و وزن مخصوص مخلوط بستنpH شامل ییایمیکوشیزی فیها یژگیو
کره و بافت و ی، ظاهر، عطر و طعم ، پیدر آزمون حس. شد ی مییمقاومت به ذوب محصول نها

 ی حاویها  نمونهی و حسییایمیکوشیزی فیها داده.  قرار گرفتیابی مورد ارزی بستنیرش کلیپذ
ن یا. نداشتند) <05/0P (یدار یسلولز در اکثر موارد تفاوت معن لیمت یصمغ دانه بالنگو و کربوکس

چه ثعلب  اگر.  استیکننده بستن داریالنگو به عنوان پا از عملکرد مناسب صمغ دانه بیمطلب حاک
ن اختالف در تمام صفات یجاد کرد، اما ایسلولز ا لیمت ی نسبت به کربوکسیشتری تفاوت بیا پنجه
  .نبود) <05/0P(دار  یمعن



 

  
  
  
  

به عنوان سلولز  متیل ای و کربوکسی  شیرازی، ثعلب پنجهکاربرد ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو
  در فرموالسیون بستنیکننده  پایدار

  
  3، سید محمد علی رضوی**2، محمد حسین حداد خداپرست*1مریم بهرام پرور

  
  :چکیده

کننده بـستنی     به عنوان پایدار  ) ای  صمغ دانه بالنگو شیرازی و ثعلب پنجه      (یدی بومی ایران    هدف این تحقیق در ابتدا بررسی کارایی دو ترکیب هیدروکلوئ         
های فیزیکوشیمیایی و حسی یک نمونه بـستنی نـرم و مخلـوط آن                 درصد، روی ویژگی   5/0 و   4/0،  3/0ها در مقادیر      به این منظور اثرات این صمغ     . بود

، مـاده خـشک و وزن مخـصوص         pHهای فیزیکوشیمیایی شامل      ویژگی. صمغ تجاری رایج مقایسه گردید    سلولز به عنوان یک       متیل    تعیین و با کربوکسی   
در آزمون حسی، ظاهر، عطر و طعم ، پیکره و بافـت و پـذیرش کلـی بـستنی مـورد       . شد  مخلوط بستنی و اورران و مقاومت به ذوب محصول نهایی می          

داری  سـلولز در اکثـر مـوارد تفـاوت معنـی            متیـل   های حاوی صمغ دانه بـالنگو و کربوکـسی          مونههای فیزیکوشیمیایی و حسی ن      داده. ارزیابی قرار گرفت  
)05/0P> (ای تفاوت بیشتری نسبت  چه ثعلب پنجه اگر. کننده بستنی است این مطلب حاکی از عملکرد مناسب صمغ دانه بالنگو به عنوان پایدار         . نداشتند

  . نبود) <05/0P(دار   اختالف در تمام صفات معنیسلولز ایجاد کرد، اما این متیل به کربوکسی
  

  سلولز، کیفیت متیل کننده، ثعلب، کربوکسی بالنگو، بستنی، پایدار: ها کلید واژه
  
  
  مقدمه -1
  

های هیدروکلوئیدی یکی از ترکیبات مهم بستنی هستند که به منظور بهبود نرمی پیکره، ایجاد محصولی  کننده پایدار
ومت به ذوب مطلوب، جلوگیری از جدا شدن سرم، تولید کف پایدار، کاهش مهاجرت رطوبت از یکنواخت، ایجاد مقا

البته . روند بندی یا هوا، جلوگیری از ایجاد چروکیدگی طی نگهداری و امکان حمل و نقل مناسب به کار می محصول به بسته
های یخ در طول نوسانات دمایی  نعت از رشد کریستالهای هیدروکلوئیدی در بستنی را مما کننده ترین نقش پایدار توان مهم می

  ). 1996گف و ساهاجیان، (سازی دانست  در دوره ذخیره

                                                 
  )mbahramparvar@yahoo.com( گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد - ٢
 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد - ٣



ها و  ها، ژالتین، صمغ عربی، گوار، کارایا، دانه خرنوب، کاراگینان های زیادی از جمله آلژینات کنون صمغ تا
ها هنوز تالش جهت یافتن منابع   با توجه به اهمیت و نقش آناند، اما سلولز در فرموالسیون بستنی استفاده شده متیل کربوکسی

های انجام گرفته تا  طی بررسی). 1996مارشال و آربوکل، (ها به منظور ایجاد بهترین کیفیت ادامه دارد  کننده جدیدی از پایدار
ای   بالنگو شیرازی و ثعلب پنجههای بومی ایران از جمله ای مبنی بر کاربرد و بررسی اثرات صمغ کنون هیچ گزارش منتشر شده

  . در فرموالسیون بستنی ارائه نشده است
بخـشی زیـادی      ای و سـالمتی     های بالنگو شیرازی منبع خوبی از فیبر، روغن و پروتئین بوده و اثرات داروئی، تغذیـه                 دانه

در محـصوالت سـنتی     ). 2008،  رضـوی و همکـاران    (کننـد     ها در آب مایعی چسبنده، کدر و بدون مزه ایجاد می             این دانه  .دارد
به عالوه ). 2008رضوی و کاراژیان، (و نان در ایران و ترکیه کاربرد دارند ) با نام تخم شربتی(متعددی مانند یک نوع نوشیدنی    

 امـین، (شـود     اسـتفاده مـی   ها   نارساییبرخی  های این گیاه آروماتیک به دلیل دارا بودن موسیالژ، به صورت سنتی در درمان                 دانه
  ).1373؛ میرحیدر، 1384

کایاسـیر،  (تولیـد نوشـیدنی ثعلـب      سازی،  که در تهیه بستنی و شیرینیدست می آید   های زیرزمینی ثعلب آردی به      از غده 
آرد ثعلب عالوه بـر  .  و همچنین در داروسازی و طب سنتی کاربرد داردIncir Uyutmasi، تهیه نوعی دسر ترکی به نام ) 2006

  ). 2001کایا و تکین، (کند  گی، در ایجاد عطر و طعم در محصول نهایی نیز نقش مهمی ایفا میکنند ویژگی پایدار
ها را در صنایع   ای از صمغ های عدیده کاربردترکیبات هیدروکلوئیدی گیاهان بومی ایران، مطالعات انجام شده در زمینه 

لذا اهداف این تحقیق عبارتند .  نیز به دنبال داشته و داردمختلف غذایی و دارویی به ارمغان آورده و فواید اقتصادی زیادی را
  : از

کننده  به عنوان پایدار) ای صمغ دانه بالنگو شیرازی و ثعلب پنجه(معرفی دو ترکیب هیدروکلوئیدی بومی ایران ) 1(
  بستنی

  ها روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی بررسی تاثیر مقادیر مختلف آن) 2 (
  کننده تجاری معروف سلولز به عنوان یک پایدار متیل  اثرات مشاهده شده با کربوکسیمقایسه) 3(
  
  
  ها مواد و روش - 2
  
   مواد- 1- 2

از )  درصد چربی30(و خامه پاستوریزه و هموژنیزه )  درصد چربی5/2(در این پژوهش، شیر استریلیزه و هموژنیزه 
شک بدون چربی از کارخانه شیر خشک مولتی مشهد، صمغ کربوکسی شیر خ. شرکت صنایع لبنی پگاه  خراسان تهیه گردیدند

روکلوئیدی دانه دترکیبات هی. های محلی خریداری شدند از شرکت سان رز و شکر و وانیل از فروشگاه) CMC(متیل سلولز 
) 2007(ضی و فرهوش و ریا) 2007(ای به ترتیب بر اساس روش محمد امینی و حداد خداپرست  بالنگو و ریشه ثعلب پنجه

  .  تهیه شدند
   روش ها-2-2

 درصـد مـاده     11 درصـد شـکر،      15 درصد چربی شـیر،      10فرموالسیون مورد استفاده در تهیه بستنی شامل        : تهیه بستنی 
ای و    ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو، ثعلـب پنجـه       (کننده     درصد پایدار  5/0 – 3/0 درصد وانیل و     1/0خشک بدون چربی،    



CMC( ای تهیه مخلوط بستنی، پس از توزین کلیه اجزاء الزم، ابتدا مواد مایع شامل شیر و خامه در یـک ظـرف اسـتیل                         بر .بود
پس از آن مخلوط مواد جامد شامل شکر، .  هم زده شدند   مرتباً،   درجه سانتیگراد  50تا حداکثر ریخته شده و ضمن حرارت دادن       

 درجـه  80مخلـوط تهیـه شـده در    . یده اضافه شـده و هـم زده شـدند      کننده به مایع حرارت د      شیر خشک بدون چربی و پایدار     
 درجه سانتیگراد   5تا دمای کمتر از     ) یخ و نمک  (زا     ثانیه پاستوریزه و سپس سریعا به کمک مخلوط سرما         25سانتیگراد به مدت    

پس از پایان مرحلـه  . انجام شد)  درجه سانتیگراد5( ساعت در دمای یخچال 12پس از آن مرحله رسیدن به مدت  . سرد گردید 
 Feller ice cream maker, Model IC 100, Feller(سـاز غیـر مـداوم     رسیدن، عصاره وانیل اضافه و مخلوط در دستگاه بستنی

Technologic GmbH, Germany (30 تـا  20هـا بـین    زمان مورد نیاز برای انجماد بسته به ویسکوزیته مخلوط. منجمد گردید 
دار ریختـه     های نرم تهیه شده در ظروف پالستیکی درب         بستنی. ایش ویسکوزیته، زمان انجماد را کاهش داد      افز. دقیقه متغیر بود  

  .ها جهت یکسان سازی دمایی به مدت یک ساعت در فریزر خانگی قرار داده شدند در پایان، بستنی. گذاری گردید شده، کد
  آزمون های فیزیکوشیمیایی

 Metrohm pH meter, Model( متـر  pHپس از طی مرحله رسیدن بـا اسـتفاده از    مخلوط بستنی pH: pHگیری  اندازه

691, Swiss (گیری شد  اندازه) ،2003عبداهللا و همکاران.(  
 5/3 درجه سـانتیگراد بـه مـدت         100ماده خشک مخلوط بستنی پس از مرحله رسیدن، در آون           : گیری ماده خشک    اندازه

  ).AOAC ،2005(ساعت تعیین شد 
   .گیری گردید وزن مخلوط بستنی به روش پیکنومتری اندازه: گیری وزن مخصوص  اندازه
سـنج    با استفاده از دما    بالفاصله پس از اتمام انجماد، دمای خروج از بستنی ساز          :ساز  گیری دمای خروج از بستنی      اندازه

  .زیر صفر تعیین گردید
  .انجام شد )1996 (بر اساس روش مارشال و آربوکل: گیری مقاومت به ذوب اندازه
اورران بستنی با مقایسه وزن حجم مشخصی از بستنی و وزن همان حجـم              : )اورران(گیری افزایش حجم بستنی       اندازه

  ).1996مارشال و آربوکل، ( محاسبه گردید داز مخلوط بستنی پیش از انجما
 ,Bohlin Model Visco 88, Bohlin instruments -  (ویسکومتر چرخشی بوهلینبا استفاده از : ویسکوزیته ظاهری

UK (مجهز به سیرکوالتور حرارتی) Julabo, Model F12-MC, Julabo Labortechnik, Germany (   درجـه  5±5/0در دمـای 
  . )1983موریس، (گزارش شد ) بر ثانیه (8/51گراد تعیین و در درجه برش  سانتی

ول، از سه نمونه که دو تای آن یکسان و یکی متفـاوت             های مناسب در جلسه ا      برای انتخاب پانلیست  : های حسی   آزمون
 سال که قادر به تشخیص 30 تا 20 مرد، در محدوده سنی 2 زن و  8 نفر داور حسی شامل      10به این ترتیب    . بود استفاده گردید  

در مقیـاس   های حسی بستنی بر اساس میزان انطباق هر صفت بـا حالـت ایـده ال،                   ویژگی. نمونه متفاوت بودند انتخاب شدند    
  . ای امتیاز گرفتند  نقطه9هدونیک 

 Crop & Soil (42/1نـسخه   MSTATCنتایج به دست آمده از پژوهش با استفاده از نرم افـزار  : تجزیه و تحلیل آماری

Science Department, Michigan State University (  بر پایه طرح کامال تصادفی با آرایش فاکتوریل مورد آزمون آماری قـرار
 تکـرار و ده     6 تـا    3های فیزیکوشیمیایی و حسی بـه ترتیـب، در             تکرار تهیه و آزمون    3های بستنی در      هر یک از نمونه   . گرفت

) P>05/0( درصـد    95داری    در سطح معنی  ) LSD(ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی داری            میانگین. تکرار انجام شد  
  . مورد مقایسه قرار گرفتند



   بحث نتایج و-3
  های فیزیکوشیمیایی  آزمون-3-1

 تفاوت  همانطور که در این جدول قابل مشاهده است،.  آورده شده است  1-3های فیزیکوشیمیایی در جدول       نتایج آزمون 
بـر اسـاس     . درصد متغیر بـود    750/37 و   450/36 بین   یر ماده خشک  دامق. ها وجود نداشت     و اورران نمونه   pHمعنی داری بین    

داری در مقـدار وزن       هـای مختلـف، تفـاوت معنـی         کننـده   های بستنی تهیه شده با پایـدار        تجزیه واریانس، مخلوط  نتایج جدول   
میـزان  ) 092/1(و کمتـرین    ) 108/1(به ترتیب بیـشترین      CMCهای حاوی ثعلب و       مخلوط). P>05/0(مخصوص نشان دادند    

داری بـا      شده با صمغ دانه بـالنگو تفـاوت معنـی          های تثبیت   مقدار وزن مخصوص مخلوط   . وزن مخصوص را به دست آوردند     
هـای محتـوی ثعلـب کمتـر بـود       داری از وزن مخصوص مخلـوط  ، اما به صورت معنی)P<05/0(سلولز نداشت    متیل  کربوکسی

)05/0<P .(          ویسکوزیته و توانـایی اتـصال بـا        . ها مربوط است    تفاوت در وزن مخصوص احتماال به توانایی اتصال با آب صمغ
افـزایش توانـایی اتـصال بـا آب     . لولز، بالنگو و ثعلب کاهش یافتس متیل های بستنی حاوی کربوکسی    ترتیب در مخلوط  آب به   

تفـاوت ایجـاد شـده در دمـای خـروج از            . کنـد   دلیل کاهش در مقدار مواد جامد، وزن مخصوص مخلوط بستنی را کـم مـی                به
 در پایان فرایند انجماد، ممکن البته این دما. )P>05/0(بود داری  ت معنیکننده تفاو مقادیر مختلف پایدار ساز نیز در مورد  بستنی

ساز خارج نـشدند و زمـان         ها در یک زمان از بستنی       زیرا تمام مخلوط  . است به مقدار کاهش نقطه انجماد مخلوط مربوط نباشد        
داری میـان     تفـاوت معنـی   ،  وررانبررسـی ویژگـی ا    در  .  دقیقـه بـود    25±5مورد نیاز جهت انجماد بسته به ویسکوزیته مخلوط         

هـا افـزایش اورران از طریـق افـزایش            کننده  های پایدار   با وجود اینکه یکی از نقش     ). P<05/0(های مختلف مشاهده نشد       صمغ
علـت را   . ، اما چنین روندی در تحقیق حاضر دیـده نـشد          )1996مارشال و آربوکل،    (های هوا است      فظ حباب ویسکوزیته و ح  

ساز به کار گرفته شده در ترکیب کردن هوا و هم زدن مخلوط و زمان زیاد مورد نیاز جهت انجماد                      توان به کارا نبودن بستنی      می
های نرم و نیمه   درصد در بستنی40-45ت افزایش اورران به بیش از نیز به مشکال ) 1999(آکین  . های بستنی نسبت داد     مخلوط

ها افزایش مقاومت به ذوب بـستنی و     کننده  های پایدار   از نقش دیگر  یکی   .مداوم اشاره کرد    های غیر   ساز  نرم تولید شده در بستنی    
سـلولز   متیـل  بـالنگو و کربوکـسی  که از این نقطه نظر در ایـن پـژوهش   ) 1996مارشال و آربوکل، (سایر دسرهای منجمد است   

نیز ثعلب مقاومت به ذوب کمتری نسبت بـه     ) 2003(در تحقیق صورت گرفته توسط گاون و همکاران         . عملکرد بهتری داشتند  
های محتوی ثعلب، ویـسکوزیته پـایین         علت کمتر بودن مقاومت به ذوب در بستنی       . ها در بستنی ایجاد کرد      کننده  مخلوط پایدار 
های مختلف باعث تفاوت      کننده   نشان داد که پایدار     نتایج جدول آنالیز واریانس   . کننده است   سط این ترکیب پایدار   ایجاد شده تو  

سـلولز و ثعلـب بـه ترتیـب بیـشترین و              متیل  کربوکسی). P>05/0(های بستنی شدند      داری در ویسکوزیته ظاهری مخلوط      معنی
  .را ایجاد کردند) پاسکال ثانیه 141/0 و 704/0به ترتیب (کمترین مقدار ویسکوزیته 

  
   آزمون های حسی-3-2

داری از دو     های حاوی صـمغ دانـه بـالنگو بـه صـورت معنـی               بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس، امتیاز ظاهر بستنی        
ه نـسکافه   کننده به بستنی رنگی مشاب      زیرا این پایدار  ) 1-3، شکل   P>05/0) (43/6امتیاز  (دست آمد     هیدروکلوئید دیگر کمتر به   

مقابـل ایـن      در. کم رنگ می دهد که برای برخی داوران با توجه به انتظارشان از رنگ بستنی وانیلـی مطلـوب بـه نظـر نرسـید                        
تـرین    عطـر و طعـم مهـم      ). 1-3، شـکل    P>05/0 (ایجاد کـرد  های بستنی      باالترین امتیاز عطر و طعم را در نمونه        هیدروکلوئید

بر اساس نتایج جدول تجزیـه واریـانس، امتیـاز          ). 2003عبداهللا و همکاران،    (است  زارش  گهای منجمد     فاکتور در پذیرش دسر   
). 2-3، شکل   P>05/0(کننده دیگر بود      داری کمتر از دو پایدار      های تولید شده با ثعلب به صورت معنی         پیکره و بافت در بستنی    



گزارش کردند کـه ویـسکوزیته،      ) 2002(مکاران  مینهاس و ه  . های حاوی ثعلب باشد     علت می تواند ویسکوزیته پایین مخلوط     
را تحت تاثیر قرار داده و ساختمان و بافـت بهتـر، پـذیرش کلـی محـصول را بهبـود                     ) یعنی ساختمان و بافت   (احساس دهانی   

های حاوی هر سه نوع ترکیب هیدروکلوئیدی امتیازی بیش از مقـدار متوسـط تعلـق                 بر اساس نظر داوران، به بستنی     . بخشد  می
، امـا  )P<05/0(سلولز دیده نـشد   متیل های حاوی بالنگو و کربوکسی داری بین نمونه تفاوت معنی ). 53/7 تا   23/6امتیاز  (ت  گرف

های پایدار شـده      این موضوع با توجه به امتیاز کمتر بستنی       ). 2-3، شکل   P>05/0(داری کمتر بود      امتیاز ثعلب به صورت معنی    
هـای ایـن پـژوهش حـاکی از مقبولیـت بیـشتر               داده. عم و پیکره و بافت قابل انتظار بود       های کیفی عطر و ط      با ثعلب در ویژگی   

نیـز کمتـرین امتیـاز پـذیرش        ) 2003(در تحقیق انجام گرفته توسط گاون و همکاران         . های با ویسکوزیته بیشتر بود      کننده  پایدار
کننـده    های مختلف پایدار    ها نشان داد که غلظت      ادهنتایج تجزیه واریانس د   . های تثبیت شده با ثعلب مشاهده شد        کلی در بستنی  
  .های بستنی ایجاد نکرد در پذیرش کلی نمونه) P<05/0(داری  تفاوت معنی

سلولز و صمغ     متیل  های حاوی کربوکسی    بین بستنی ) P<05/0(دار    به طور کلی، نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت معنی         
سلولز نشان داد، امـا خـصوصیات         متیل  ای تفاوت بیشتری نسبت به کربوکسی        پنجه ثعلب. دانه بالنگو در بیشتر صفات کیفی بود      

با توجه به نتایج مثبت ایـن       . حاصله با انواع دیگری از ثعلب که پیش از این در بستنی به کار گرفته شده بودند، قابل قیاس بود                   
این موضوع فواید اقتصادی زیادی به دنبـال  . گردد های بومی تائید می های تجاری با صمغ  کننده  پژوهش امکان جایگزینی پایدار   

  .کند  جلوگیری می–ای   بدون هیچ استفاده–داشته و از خروج ترکیباتی مانند ثعلب 
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  کننده بر ظاهر و عطر و طعم بستنی تاثیر نوع پایدار: 1-3شکل 
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  یو پذیرش کلی بستن بافت کننده بر پیکره و تاثیر نوع پایدار: 2-3شکل 

  



  
  
  

  )باشند  می95%دار در سطح اطمینان  حروف بیانگر تفاوت معنی(های بستنی  های فیزیکوشیمیایی نمونه  نتایج آزمون-1-3جدول 
  مقاومت به ذوب  اورران  ویسکوزیته ظاهری  وزن مخصوص  ماده خشک  pH  صفت
  %  %  Pa.s  -  %  -  واحد اندازه گیری

  3  6  6  6  6  3  تعداد تکرار
 3/0%مخلوط حاوی 

CMC 
577/6  750/37 a 104/1 a 314/0 c 720/27  340/76 ab 

 4/0%مخلوط حاوی 
CMC  

507/6  920/36 ab 098/1 a 650/0 b 870/26  360/77 ab 

 5/0%مخلوط حاوی 
CMC  

603/6  450/36 b 074/1 b 147/1 a 170/20  130/88 a 

 a 109/1 a 191/0 de 030/27  930/73 ab 750/37  523/6   بالنگو3/0%مخلوط حاوی 

 ab 095/1 a 357/0 c 260/20  680/94 a 250/37  463/6   بالنگو4/0%مخلوط حاوی 

 a 074/1 b 721/0 b 820/18  350/98 a 750/37  483/6   بالنگو5/0%مخلوط حاوی 

 ab 110/1 a 064/0 f 570/28  010/40 c 000/37  550/6   ثعلب3/0%مخلوط حاوی 

 ab 107/1 a 094/0 ef 230/27  230/53 bc 170/37  537/6   ثعلب4/0%مخلوط حاوی 

 a 109/1 a 264/0 cd 710/26  880/70 abc 750/37  543/6   ثعلب5/0%مخلوط حاوی 
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The effect of Lallemantia royleana (Balangu) seed, salep and 
carboxymethylcellulose gums on the characteristics of ice cream 
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Abstract 

This study was aimed primarily at determining the suitability of two Iranian 
sources of hydrocolloids namely Balangu seed gum (BSG) and palmate-tuber 
salep (PTS) as ice cream stabilizers. For this purpose, effect of these gums (at 
0,3, 0,4 and 0,5%) on physicochemical and sensory attributes of a typical soft ice 
cream and its mix were determined with corresponding carboxymethylcellulose 
as a commercial stabilizer. Physicochemical characteristics were included of pH, 
total solids, specific gravity of ice cream mix and overrun and melting resistance 
of ice cream. In sensory panel, appearance, flavor, body and texture and total 
acceptance were evaluated. Physicochemical and sensory measurements showed 
that BSG and CMC did not make significant differences (P>0,05) in most 
characteristics that meant this Iranian local gum can act as a suitable ice cream 
stabilizer. Although products prepared using the PTS showed more difference 
with corresponding CMC, all variations were not significant (P>0,05).  
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