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 خلاصه

است. گردیده فاوتی است و در بسیاری از فرهنگها به عنوان غذا مصرف میحاوی ترکیبات شیمیایی متبلوط میوه 

های شیمیایی درصد( بر برخی ویژگی 2و  5/1، 1، 5/0هدف از این تحقیق، بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف آرد بلوط )

رنگ ظاهری، بافت، عطر، ، پروتئین، رطوبت، اسیدیته و درصد آب اندازی( و ارگانولپتیکی )خشکماده، نمک، pH)میزان 

انجام ام پس از تولید پانزدهم و سیاول، روزهای  ها دربود. آزمون طعم و پذیرش کلی( پنیر سفید ایرانی طی دوره رسیدن

و میزان  افزایشهای پنیر طی دوره رسیدن نمونهخشک و ماده pH. نتایج نشان داد که با افزودن آرد بلوط مقدار پذیرفت

اندازی ببا افزایش مقدار آرد بلوط میزان آ داشت. نتایج نشان داد که کاهشاندازی ، نمک، اسیدیته و آب، پروتئینرطوبت

آرد بلوط مشاهده گردید. همچنین نتایج ارزیابی  %2( در نمونه حاوی %22/5اندازی )یابد بطوریکه کمترین آبکاهش می

ها ین مقبولیت رنگ، عطر، طعم و  پذیرش کلی را نزد ارزیابدرصد آرد بلوط بیشتر 5/0حسی نشان داد که پنیرهای حاوی 

باشد داشت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و ارزش غذایی میوه بلوط که حاوی مقادیر مطلوبی فیبر رژیمی می

ه لبنی های عملکردی این فراورددرصد به پنیر سفید ایرانی جهت افزایش ویژگی 1تا  5/0افزودن آرد بلوط در سطح 

 گردد.  پرمصرف داخلی توصیه می
 

  پنیر، غنی سازی، فیبر، آب اندازی: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه.1

پنیر نامی عمومی است که به گروه بزرگی از محصولات تخمیری اطلاق می شود که در محدوده وسیعی از شکل و 

یکی از انواع رایج و معروف  .]6[نام برده شده است نوع پنیر هزارشوند و در برخی منابع تا طعم در سرتاسر دنیا تولید می

شود که باشد. این نوع پنیر معمولاً به شکل پنیر پرچرب تولید میمی (UFفراپالایش شده )پنیر  پنیر در منطقه خاورمیانه،

کند. این میبا کاهش میزان چربی پنیر، رطوبت آن افزایش یافته و پروتئین نقش بیشتری در بافت و ساختار پنیر ایفا 

های حسی، عملکردی، میکروبی و شیمیایی پنیر مؤثر است و پنیر از جمله مواد غذایی است که پروتئین تغییرات بر ویژگی

در ایران تولید پنیر به روش سنتی از  .]7[ باشدآن مرغوب بوده و از نظر دارا بودن اسیدهای آمینه ضروری بسیار غنی می

ر سفید ایرانی نوعی پنیر سفید آب نمکی مشابه پنیر سفید ترکیه و پنیر فتا است. گرچه با گذشته معمول بوده است. پنی

آید و دوره رسیدن پنیر فتا کمی متفاوت است. این نوع پنیر از شیر گاو، بدون نمک زنی خشک لخته بدست میروش تولید 

ای، های تغذیهها بر ویژگیثیر انواع افزودنیتاکنون مطالعات زیادی در خصوص تا .]8[روز در آب نمک می باشد 00-00آن 

میکروبی، شیمیایی و رئولوژیکی انواع پنیر صورت گرفته است و امروزه بررسی افزودن موادی با منشاء طبیعی مورد علاقه 

 بسیاری از پژوهشگران می باشد.
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درصد  00( است که بالغ بر Quercus Persicaجنگل های مناطق غرب و شمال غرب ایران رویشگاه اصلی درختان بلوط)

های کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و های استانشود. گونه غالب درخت در جنگلاز جنگل های کل کشور را شامل می

فید رنگ مخملی و ای سدهد. میوه درخت بلوط کشیده، شبیه بیضی و در پیالهلرستان را فقط درخت بلوط تشکیل می

درصد قندهای مختلف  7درصد پروتئین،  65/6درصد ماده روغنی،  5میوه بلوط دارای  .]2[ست گرفته امخروطی شکل قرار

ها،گالیک اسید، ای دارای مقادیر قابل توجهی تاننباشد. میوه بلوط علاوه بر ترکیبات تغذیهدرصد از انواع تانن می 7و معادل 

اکسیدانی هستند ز ترکیبات فعال بیولوژیکی با خواص آنتیدی فنوئیل االاجیک اسید و مشتقات گالویل یا هگزا هیدروکسی

 .]11[و همین امر موجب شده تا نگاهی ویژه به عنوان یک ماده فراسودمند به بلوط وجود داشته باشد 

 شیافزا منظور هتوجه محققین را به خود جلب نموده است و ب بلوط وهیم بخشیسلامت متعدد یهایژگیوترکیبات و 

تحقیقات مختلفی در زمینه کاربرد آن در مواد غذایی صورت پذیرفته است. میوه اکثر  انسان، یغذا دربلوط  وهیم کاربرد

های بلوط کمی تلخ و گس است. بنابراین پس از خیساندن آن در آب و خروج ترکیبات عامل تلخی، از آن در تهیه نان، گونه

 توانیم که داد نشان( 1202مجذوبی و همکاران ) قیتحق جینتا .]12[کنندپایه بلوط استفاده می های برکیک و نوشیدنی

 20 استفاده مقدارمورد حداکثر منظور نیا به. کرد استفاده یرانیا پرمصرف نان کی عنوان به یبربر نان هیدرته بلوط آرد از

 در نامطلوب مزه و طعم جادیا باعث بلوط آرد شتریب ریمقاد از استفاده تعیین شد و بلوط آرد با گندم آرد ینیگزیجا درصد

ثیر استفاده از آرد سویا و أت( در تحقیقی 1202و همکاران ) همتیان سورکی .]2[ داد کاهشرا  آن یماندگار و گردید نان

با افزایش  نشان دادند کهو کرده را بررسی  مافین بدون گلوتن های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی کیکآرد بلوط بر ویژگی

افزودن آرد بلوط موجب  اما گی رنگ کاهش یافت و میزان تخلخل بافت افزایش یافتسویا مقدار رطوبت و تیره میزان آرد

میزان  اماافزایش میزان آرد بلوط تخلخل بافت افزایش یافت  افزایش تیرگی رنگ بافت کیک مافین بدون گلوتن شد. با

کیک حاوی آرد بلوط به دلیل تیرگی دان اشاره نمودند شباهت نکته جالبی که این محققین بافزایش یافت. نیز سفتی بافت 

در یک نتیجه گیری کلی . نشان دادپذیرش بالایی این نوع کیک کاکائویی بود و از نظر مصرف کنندگان  ظاهر به کیک های

ژلاتیناسیون بالا  دمایاستفاده از آرد سویا به دلیل میزان پروتئین بالا و آرد بلوط به دلیل وجود نشاسته با محققین مذکور 

 .]0[ تواند جایگزین مناسبی برای گلوتن در محصولات بدون گلوتن باشدمیپیشنهاد نمودند چراکه در ترکیب کیک را 

 *L* aبر حجم مخصوص، تغییرات رنگ )*را به آرد گندم اضافه و تأثیر آن را آرد میوه بلوط  (1202حجتی و آتش زبان )

b10نشان داد که افزودن آرد بلوط تا ها آن. نتایج نمودندر، بافت، طعم، رنگ( نان باگت بررسی های چشایی )عط( و ویژگی 

داری بر افزایش حجم مخصوص نان نداشت ولی اضافه کردن آن در مقادیر بالاتر موجب کاهش حجم درصد تأثیر معنی

( نمونه ها نداشت ولی Lمیزان روشنایی )*درصد اثر معنی داری را در  15مخصوص نان گردید. اضافه کردن آرد بلوط تا 

درصد  15نشان داد که افزودن آرد بلوط تا  نیز درصدی آن تیرگی نان را به دنبال داشت. نتایج ارزیابی چشایی 20افزودن 

 درصد تأثیری منفی 20ها ایجاد نکرد ولی افزودن آن به مقدار تأثیر معنی داری در عطر و طعم و بافت و رنگ ظاهری نان

طبق بررسی انجام شده تاکنون تحقیقی در مورد استفاده از ترکیبات بلوط در پنیر  .]1[بر ویژگیهای چشایی نان داشت

-هدف از این تحقیق، بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف آرد بلوط بر ویژگیو فراپالایش یا سایر انواع پنیر انجام نشده است 

 است.  گی سی روزهطی دوران رسیدیرانی به عنوان یک ماده مغذی های شیمیایی و ارگانولپتیکی پنیر سفید ا

 

 هامواد و روش .2

 

در  (برای تولید پنیر ابتدا شیرهای مورد نظر برای تولید )شیرتغلیظ شده با فیلترهای یواف و با چربی استاندارد

. سپس شیر به شدندگراد خنک تیدرجه سان 20سپس تا دمای  وثانیه پاستوریزه  15گراد به مدت درجه سانتی 72دمای 
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قسمت کلاگلاتور به مدت  درو در نهایت  زنی شدهایه زنی)رنت( و استارترمهای پنیر پر شده و در کاپ پرکنوسیله دستگاه 

 ونمک اضافه شده و بعدکاپهای پنیر با فویل آلومینیومی بسته بندی  سپس شدند.نگهداری انعقاد پنیر جهت دقیقه  25

، 5/0). افزودن آرد بلوط به مقادیر مختلف شدندرسیدن پنیر در گرمخانه به سردخانه ارسال از بعد  وشدند ی گذارگرمخانه

 pH، . میزان رطوبت نمونه های پنیر تولیدی، براساس روش استانداردگرفتقبل از لخته شدن انجام  درصد( 2و  5/1، 1

گیری گردیدند. برای اندازهرها به روش مور براساس وزن تعیین متر و نمک پنی pHنمونه های پنیر با استفاده از دستگاه 

میزان ماده خشک پنیر از آون استفاده شد. اسیدیته پنیر به وسیله تعیین مقدار اسید لاکتیک قابل سنجش به وسیله تیتر 

و  همراه بودها با سه تکرار . کلیه آزمونگردیدگیری کردن پنیر)محلول رقیق شده پنیر( با یک محلول قلیایی استاندارد اندازه

برای ارزیابی حسی نمونه های پنیر پذیرفت. انجام  (20)نسخه  SPSSماری آماری با استفاده از نرم افزار آ تجزیه و تحلیل

بود های حسی مورد ارزیابی شامل بافت، عطر و طعم، رنگ و پذیرش کلی . ویژگیگردیدآموزش دیده استفاده  ارزیاب دهاز 

ام پس از تولید انجام ها در روز اول، پانزدهم و سیکلیه آزمون ای بررسی گردید.یازده نقطهاده از آزمون هدونیک با استفکه 

 پذیرفتند.

 

 نتایج و بحث  .3

، رطوبت و اسیدیته پنیر سفید ایرانی طی دوران رسیدگی سی روزه در pHتاثیر افزودن مقادیر مختلف آرد بلوط بر 

در همه  pHها کاهش یافت و کمترین میزان با گذشت زمان در همه نمونه pHاست. میزان  نشان داده شده 1جدول 

طوریکه ها افزایش داشت بهنمونه pHام مشاهده گردید. همچنین با افزایش میزان آرد بلوط میزان ها در روز سینمونه

مشاهدات ماهروس و منطبق با  pH روند تغییرات آرد بلوط مشاهده گردید. %2در نمونه حاوی  pHبیشترین میزان 

میزان رطوبت پنیرها با  نتایج نشان داد که .]0[همکاران بود که آرد جودوسر را به ماست پروبیوتیک اضافه کرده بودند 

کاهش و با ها با افزایش مقدار آرد بلوط میزان اسیدیته نمونهافزایش مقدار آرد بلوط و همچنین گذشت زمان کاهش یافت. 

میزان اسیدیته نمونه های مختلف پنیر  pHبا کاهش  نتایج نشان دادکهان طی دوران رسیدن افزایش داشت. گذشت زم

و اسیدیته همواره در  pHمی باشد بنابراین ارتباط بین طی رسیدن تولید اسیدهای چرب  به علتافزایش یافته است که 

 . یش می یابداپایین برود اسیدیته افز pHجهت عکس است هرچه 

 طی رسیدگی ، رطوبت و اسیدیته پنیر سفید ایرانیpHتاثیر افزودن مقادیر مختلف آرد بلوط بر  -1دول ج

 pH اسیدیته )% اسیدلاکتیک( درصد رطوبت 

1روز  نمونه 15روز   20روز   1روز   15روز   20روز   1روز   15روز   20روز    

60/0 شاهد  66/0  52/0  02/67  20/67  10/67  20/1  06/1  22/1  

5/0%  77/0  72/0  65/0  22/66  66/65  50/65  02/1  02/0  10/1  

1%  78/0  72/0  66/0  12/60  56/62  50/62  02/0  02/0  02/1  

5/1%  80/0  77/0  71/0  10/62  82/61  55/61  82/0  00/0  02/1  

2%  81/0  70/0  72/0  01/62  00/61  22/61  72/0  82/0  02/1  

 

های پنیر سفید ایرانی طی سی در نمونه خشکمادهنمک، پروتئین و  حاصل از افزودن آرد بلوط بر تغییرات میزاننتایج 

نشان داده شده است. نتایج نشان داد اگرچه با افزایش مقدار آرد بلوط، میزان نمک پنیر کاهش  2روز رسیدگی در جدول 



 

4 

 

نمک در نمونه حاوی یابد به طوریکه کمترین میزان یابد ولی در هر نمونه مقدار نمک طی دوران رسیدگی افزایش میمی

بر میزان پروتئین پنیر نداشت اگرچه  (p<0.05داری )آرد بلوط مشاهده گردید. افزودن مقدار آرد بلوط تاثیر معنی 2%

های حاوی مقادیر بیشتر آرد بلوط مشاهده گردید. همچنین نتایج این تحقیق نشان کاهش کمی در میزان پروتئین نمونه

، میزان فزایش مقدار آرد بلوطابا  داری دارد.معنی افزایشهای پنیر نمونه خشکمادهان داد که طی دوران رسیدگی میز

( آرد بلوط %28-72/28) %2خشک پنیر افزایش بیشتری نشان داد به طوریکه بیشترین افزایش در نمونه حاوی ماده

نتایج با مشاهدات  یش معنی دار نبود.ها طی رسیدگی افزایش یافت اگرچه این افزاخشک نمونهمشاهده گردید. میزان ماده

 .]0[ماهروس و همکاران مطابقت داشت

 

 طی رسیدگی پنیر سفید ایرانی چربیو  پروتئین، میزان نمکتاثیر افزودن مقادیر مختلف آرد بلوط بر  -2جدول 
 درصد ماده خشک درصد پروتئین درصد نمک  

1روز  نمونه 15روز   20روز   1روز   15روز   20روز   1ز رو  15روز   20روز    

76/2 شاهد  00/2  02/2  12/12  22/12  20/12  65/22  70/22  00/22  

5/0%  52/1  70/2  70/2  00/12  00/12  08/12  66/22  22/20  50/20  

1%  56/1  52/2  72/2  00/12  00/12  06/12  86/25  02/26  50/26  

5/1%  00/1  56/2  65/2  86/12  02/12  00/12  00/27  60/28  02/28  

2%  22/1  02/2  61/2  85/12  00/12  06/12  28 62/28  72/28  

 

نشان داده شده است. همانطور  1های پنیر در اثر افزودن آرد بلوط و طی دوران رسیدگی در شکل نهواندازی نمنتایج آب

که طوریداری از خود نشان داد بهها با افزودن مقدار آرد بلوط کاهش معنینمونه اندازیگردد میزان آبکه مشاهده می

( مشاهده %16/5آرد بلوط ) %2( و حاوی %52/12های شاهد )ترتیب در نمونهاندازی بهبیشترین و کمترین مقادیر آب

اندازی خشک، میزان آببا افزایش میزان ماده ها افزایش یافت.اندازی در همه نمونهاگرچه با گذشت زمان میزان آب گردید

های با ماده خشک بالاتر )میزان آرد بلوط بالاتر( قدرت . در نمونهبرقرار است شود و رابطه معکوسی بین این دوکمتر می

های پنیر بوجود آمده های فیبر آرد بلوط و پروتئینای که از اتصال ملکولنگهداری آب آزاد موجود در بافت توسط شبکه

 .]5[گردد افزایش یافته و همین امر موجب کاهش آب اندازی می

 2و  5/1های پنیر طی رسیدگی نشان داد که افزودن آرد بلوط در مقادیر زیابی حسی نمونهنتایج حاصل از ار

داری بر تیرگی رنگ ظاهری داشته و کمترین میزان پذیرش عطر و طعم و بافت را داشته است. نتایج درصد تاثیر معنی

یرش عوامل حسی مورد بررسی نداشته و پنیر تغییری در میزان پذآرد بلوط به  %5/0ارزیابی حسی نشان داد که افزودن 

های حاوی مقادیر بالاتر درصد آرد بلوط را نسبت به نمونه 1و  5/0های شاهد و حاوی ها از نظر پذیرش کلی نمونهارزیاب

دلیل آن عدم  که شودمیآرد بلوط موجب از هم گسیختگی بافت پنیر مقدار زیاد اند. اضافه شدن آرد بلوط ترجیح داده

و همین امر کاهش امتیازات بافت و ظاهر  باشدمیپنیر و ایجاد بافتی یکنواخت و منسجم در لخته یی اتصال پروتئینی توانا

آرد افزایش مقادیر بیشتر  .]0[نتایج این تحقیق با مشاهدات ماهروس و همکاران مطابقت داشت  .]10[ را درپی داشت

د شده یدهد و به همین دلیل رنگ و ظاهر بافت محصول تولا به پنیر میتر ظاهری نامطلوب ربه دلیل ایجاد رنگ تیرهبلوط 

  .]2و1[شد بابه عنوان محدودیتی در میزان مصرف آرد بلوط می
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 اندازی پنیر سفید ایرانی طی رسیدگی تاثیر افزودن آرد بلوط به میزان آب – 1شکل 

 

 گیرینتیجه .4

اندازی ، پروتئین، نمک، اسیدیته و آبرطوبتو میزان  افزایشرا نیر های پنمونهو ماده خشک  pHافزودن آرد بلوط 

یابد بطوریکه کمترین آب اندازی کاهش میبآ. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آرد بلوط میزان دهدمی کاهشرا 

د که پنیرهای حاوی آرد بلوط مشاهده گردید. همچنین نتایج ارزیابی حسی نشان دا %2( در نمونه حاوی %22/5اندازی )

ها داشت. با توجه به نتایج حاصل از درصد آرد بلوط بیشترین مقبولیت رنگ، عطر، طعم و  پذیرش کلی را نزد ارزیاب5/0

 1تا  5/0باشد افزودن آرد بلوط در سطح این تحقیق و ارزش غذایی میوه بلوط که حاوی مقادیر مطلوبی فیبر رژیمی می

های عملکردی این ویژگیبه منظور تولید یک ماده غذایی حاوی فیبر رژیمی مناسب و بهبود  درصد به پنیر سفید ایرانی

 گردد.  فراورده لبنی پرمصرف داخلی توصیه می
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ABSTRACT 
Acorn (oak fruit) contains several chemical compositions and in some cultures, it has been 

comsumped as a food. The aim of this study was to investigate the effect of adding different 

amounts of flour oak (0.5, 1, 1.5, 2%) on some chemical characteristics (pH, salt, fat, protein, 

moisture, acidity and synersis) and organoleptic (color, appearance, texture, flavor and overall 

acceptability) Iranian white cheese during the ripening period. All experiments were done on the 

first, fifteenth and thirtieth days post-production of cheeses. The results showed that the adding 

flour oak increased the pH and dry matter of samples during ripening, while the amount of 

moisture, protein, salt, acidity and synersis decreased. The results showed that increasing the 

amount of oak flour reduced synersis, so that less synersis (23.5%) was observed in samples 

containing 2% oak flour. The results of sensory evaluation showed that cheese contains 0.5% of 

flour oak had maximum acceptable color, flavor and overall acceptability. Based on the findings of 

this research and the nutritional value of oak fruit that contain the desired quantity of dietary fiber, 

the adding of the oak flour in 0.5-1 % to Iranian white cheese as a popular dairy product is 

recommended.  
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