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  آزمایشگاه فرموالسیون گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی: محل انجام تحقیق 

  :چکیده 
 ماده جامـد  در این پژوهش اثر تغییر. چشمگیری در دهه های اخیر یافته اندکه میزان پذیرش لبنی است   محصوالت    از جمله     نوشید نیهای لبنی اسیدی   

 بـر ویـسکوزیته ، دوفـاز شـدگی ، پـروتئین و خـواص         درصـد 50 و  25 ،  0  ویا در سه سـطح  و همچنین شیر س  درصد   5/6 و   5/4کل در دو سطح     
ج یانتـ  .بررسـی گردیـد   )  درصد 74 ( پکتین با درجه متیل استر باال وزنی  /  درصد وزنی25/0 ارگانولپتیکی نوشیدنی لبنی اسیدی پایدار شده به وسیله       

فزایش درصـد شـیر سـویا از    همچنین با ا.  یابد می افزایشکوزیته  ویس  مقادیر پروتئین و،  درصد   5/6 به   5/4 از   نشان داد که با افزایش ماده جامد کل       
مونه های تولید شـده     نتایج  مجموع آزمون ها نشان داد که ن        . یابد   افزایش می    یافته و ویسکوزیته    کاهش معناداری   میزان   درصد5 0 به    درصد   0مقادیر  

درصد بهتـرین فرموالسـیون       2/95 ، پایداری     درصد پروتئین  5/0،   سانتی پواز    358/36با ویسکوزیته   ،   درصد ماده جامد     5/4و    درصد شیر سویا     30از
  .شناخته شد 

  دینوشیدنی لبنی اسیخواص حسی ،  شیر سویا ، ماده جامد کل ،     :واژگان کلیدی 
  

   :مقدمه 
مشخصه های  از. غیره می باشند .....آبمیوه و / شامل ماست ، شیر    شامل گروه متنوعی از نوشیدنی ها        1لبنی اسیدی نوشیدنی  

 منجر به ایجاد مشکالت ناشی از رسوب پـروتئین هـای             ویژگی ها     که همین  و ویسکوزیته پایین است      pHعمده این محصوالت    
ئین های شـیر وتخـم مـرغ ، مـی           ن و دارابودن الگوی اسید آمینه ای مشابه با پروت          به دلیل غنی بودن از پروتئی      سویا. شیر می شوند    

همچنین این نوشیدنی ها به دلیل غنی شدن با شیر سویا ،  بـرای            .  مکمل بسیار خوبی برای استفاده در این نوشیدنی ها باشد            تواند  
پروتئین های شیر با پکتین در شرایط اسیدی واکنش حوه همانند ن .افرادی که مجبور به کاهش وزن می باشند بسیار مناسب می باشد           

 پروتئین pH، این فرضیه مطرح است که واکنش بین پروتئین های سویا و پکتین در شرایط اسیدی از نوع جاذبه باشد  زیرا در این                   
 و  pHت پروتئینـی بـا کـاهش        قطر ذرا که  تحقیقات دانشمندان نشان داد      . دارای بار کلی مثبت و پکتین دارای بار کلی منفی است            

   .اسیدی شدن محیط افزایش می یابد
 مورد  نوشیدنی لبنی اسیدی  فیزیکو شیمیایی کل بر خواص)(T1,T2ماده جامد  درصد  اثر درصد شیر سویا و در این پژوهش

  .بررسی قرار گرفت 

                                                 
1. Acid milk drink  
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  :مواد و روشها 
  :مواد 

،  درصـد   8/10 ± 2/0 درصد چربی ومـاده جامـد کـل     5/2ا وریزه و هموژن شده  از کارخانه بشیر خراسان ب     شیر پاست 
 33درصد چربـی و     22 درصد پروتئین ،     35 آرد کامل سویا با      و    9135 و کد    ) درصد   74 ( با درجه متیل استر باال      مرک پکتین

 سـطح   و  نمـک  از فروشـگاههای معتبـر   همچنین اسانس کـاکوتی . خریداری شد توس سویا از کارخانه درصد کربوهیدرات   
  .تهیه شد شهر

  
  :تهیه نوشیدنی لبنی اسیدی 

 درجه سانتی گراد و بـه       73شیر های  پاستوریزه و هموژنیزه خریداری شده ،  بعد از تیمار حرارتی که در درجه حرارت                   
بـار  70 درجـه سـانتی گـراد دنبـال شـد  ،  تحـت فـشار                   25 ثانیه صورت گرفت و با  خنک کردن سریع تا زیر دمای              7مدت  
در نمونـه   .  تحت همزدن مالیم اسیدی شـدند        PH 4 درصد اسید سیتریک و تارسیدن به      50نیزه وسپس به وسیله محلول      هموژ

 با  شیر پاستوریزه صـورت       8/10، ابتدا عمل اختالط شیر سویا با ماده جامد کل           %  50و  % 30های حاوی شیر سویا در مقادیر       
 تهیه شیر سویا بـه صـورت اخـتالط آرد           .ار ، اسیدی شدن صورت گرفت        ب 70گرفته و پس از اعمال هموژنیزاسیون در  فشار        

 در مرحلـه    . دقیقه و سپس خنک کردن مخلوط مـی باشـد           20 درجه و همزدن به مدت       85 در آب    7به  1کامل سویا به نسبت     
اری شـده   نگه د ) Ċ4(که به مدت یک شب در دمای یخچال         ) شرکت مرک % 74:درجه استریفیکاسیون   (پکتین  % 2بعد محلول   

هر کدام از این نمونه ها را یکبار تا رسیدن به ماده جامـد              . به نمونه ها افزوده شد      %  75/0،  % 5/0،  %  25/0،  % 0را در مقادیر    
و اسانس کاکوتی را به میزان مناسب افزودیم  %  1رقیق کرده و نمک به میزان  % 5/6یکبار تا رسیدن به ماده جامد  % . 5/4کل  

 75در پی این مرحله ، دربندی ، پاستوریزاسـیون در دمـای   .  بار هموژن شدند 70دام از این نمونه ها تحت فشار   مجددا هر ک  . 
  . درجه انجام شد 4 ثانیه و خنک کردن در دمای 20درجه به مدت

  
  :آزمون ها  

   :پروتئین
  .ستفاده شد  اAnalyzer 1030 برای اندازه گیری پروتئین نوشیدنی از روش ماکروکلدال و دستگاه

 
  :ویسکوزیته 

  . اندازه گیری شد +DV П  اندازه گیری ویسکوزیته نوشیدنی با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد  
    

  : دوفاز شدگی
 گرم از هر یک از نمونه ها را در لوله های پالسـتیکی درب دار مـدرج                  20برای اندازه گیری میزان جداسازی فازی ، مقدار         

میزان دو فاز شدن نمونه ها بـا جداسـازی فـاز شـفاف              .  درجه سانتی گراد نگهداری می کنیم        4بت و در    ریخته و در شرایط ثا    
  ) .3(باالیی به وسیله پیپت پاستور و توزین آن و بیان آن بر اساس درصدی از وزن کل نمونه انجام گرفت 
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  : طرح آماری 
تصادفی  و حداقل در سه تکرار انجام شد و میـانگین صـفات    کلیه آزمایشات در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامال           
  .مقایسه گردید MSTATE مورد بررسی از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن توسط برنامه 

  
  :نتایج و بحث 

  :پروتئین . 1
افزایش مـی   میزان پروتئین درصد ،   30 و همچنین افزایش درصد شیر سویا به بیش از           5/6 به   5/4با افزایش ماده جامد از      

با افزایش ماده جامد درصد پروتئین های شیر و شیر سویاافزایش و درصـد آب موجـود در نوشـیدنی کـاهش مـی یابـد،                          یابد  
همچنین افزایش درصد شیر سویا نیز منجر به افزایش پروتئین نوشیدنی شد که به علت بیشتر بودن پـروتئین شـیر سـویا مـی                         

  .ارزش تغذیه ای و سالمتی این نوشیدنی شده است باشد و همین امر نیز منجر به افزایش 
  

  :ویسکوزیته 
نوشیدنی لبنی اسیدی   .  در این تحقیق با افزایش ماده جامد شاهد افزایش معنی دار ویسکوزیته نوشیدنی لبنی اسیدی بودیم                 

ولی پروتئین های موجود در نوشیدنی آب درصد  آب دارد که در فراورده به صورت آزاد می باشد 94نوشیدنی بوده که حدود    
 افـزایش   ˝بنابراین  با افـزایش مـاده جامـدو نتیجتـا          . را مانند اسفنجی که رطوبت را جذب کرده باشد ، در خود نگه می دارند                

میزان پروتئین موجود در نوشیدنی ، ویسکوزیته نوشیدنی لبنی اسیدی به علت جذب آب بیـشتر توسـط مـواد جامـد موجـود              
 افـزایش    ، عالوه بر ماده جامد   ) .1(بنابر این با افزایش ویسکوزیته پایداری نیز افزایش خواهد یافت         . نی افزایش می یابد     نوشید

اثر افزایش درصد شیر سویا را بر ویـسکوزیته نوشـیدنی           2شکل  . درصد شیر سویا نیز باعث افزایش ویسکوزیته نوشیدنی شد          
  . نشان می دهد

  
   : پایداری. 3

 درصـد شـیر پایـداری       100درنمونه هـای  حـاوی       .  درصد پایداری کاهش یافت      30ش درصد شیر سویا به بیش از        با افزای 
 روز مشاهده نشد ولی با افزایش درصد شـیر سـویا در نمونـه هـا ،                  14بسیار باال بوده وهیچ اثری از ترسیب در نمونه در طی            

سویا باعث تولید   / حضور پروتئین های سویا در مخلوط شیر      .یافت  افزایش  )  روز   14( میزان ناپایداری در طی زمان نگهداری       
با افزایش پروتئین های سـویا ، اگرچـه میـزان     .   به عبارت دیگر ترسیب زودتر اتفاق می افتد         .  باالتر می شود     pHرسوب در   

بد همچنین افزایش سـایز     پروتئین کل افزایش پیدا می کند ولی  درصد کازئین در دسترس برای ایجاد شبکه ژلی کاهش می یا                  
  ) . 2(خلل و فرج در مخلوط های حاوی درصد باالی شیر سویا دلیل دیگری برای ایجاد ناپایداری می باشد  

  
  :نتیجه گیری 

ویسکوزیته ، پایداری ، میزان پروتئین نوشیدنی لبنی اسیدی غنی شده با شیر سویا ، با افزایش درصد شیر سویای موجود در         
طبق نتایج به دست آمده در این تحقیق پایداری نوشیدنی که فاکتور بسیار مهمـی  . ه جامد کل تغییر خواهند کردنوشیدنی و ماد  

 درصد  شیر سویا به شدت افت می کند کـه ایـن مـشکل بـه                  30در کیفیت نوشیدنی به حساب می آید در اثر استفاده بیش از             



 ٤

  باالتر نسبت به نوشیدنی فاقد شیر سویا و همچنین           pH، ترسیب در    دلیل تاثیرمنفی  پروتئین های سویا برسایز ذرات رسوبی          
ایجاد خلل و فرج های بزرگتر وبیشتر پروتئین های سویا در شبکه سه بعدی به دلیل حساسیت این پروتئین ها به کلـسیم آزاد                       

 درصـد شـیر   30 تولیـد شـده از  نتایج  مجموع آزمون ها نشان داد که نمونه های . شده موجود در میسلهای کازئینی  می باشد           
  .  درصد بهترین فرموالسیون شناخته شد 2/95 سانتی پواز ،  پایداری 358/36 درصد ماده جامد ، با ویسکوزیته 5/4سویا  و 
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    اثر افزایش ماده جامد و درصد شیر سویا  بر میزان پروتئین نوشیدنی لبنی اسیدی- 1شکل 
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  سکوزیته نوشیدنی لبنی اسیدی اثر درصد شیر سویا بر وی– 2شکل 
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Abstract 
                                                                                                                                                                         

Acidified milk drinks are dairy products, which have achieved increasing popularity .Also by formulating products 
containing soy and milk proteins , it is possible to take advantage of their functional properties to design products with 
unique textural , nutritional and structural  properties . In this project, the affect of altering the total solid (4.5 to  6.5 ) and 
levels of soy milk (0% , 30% , 50%   ) on physicochemical and organoleptic  properties of stabilized acid milk drinks with 
high methylestered pectin, were studied .With increasing the total solid (Ts) , amounts of protein ,viscosity were increased 
but total acceptability decreased . In addition with increasing the soy milk from 0% to 50%, the stability and acceptability 
were decreased and viscosity increased. Samples with 30% soy milk and 4.5 total solid (viscosity: 36.358cp ,stability: 
95.2) was the best formulation.                                                                                                                                                                             
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