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شناسایی نوع چوب و بررسی ویژگیهای کیفی چوب بستنیهای وارداتی

رضا نریمانی

1

چکیده

رضا اوالدي

چوببستنی ،یکی از کاالهایی است که واردات آن علیرغم وجود واحدهای تولیدی
در داخل کشور ،همواره مورد انتقاد بوده است .در این پژوهش جنس چوبهای مورد
استفاده در چوب بستنیهای وارداتی به کشور شناسایی و همچنین برخی ویژگیهای
کیفی آنها بررسی شد تا نتایج آن مورد استفاده تولیدکنندگانِ داخلی این محصول
قرار گیرد .از کارخانههای دایتی و میهن ،نمونههای چوببستنی صاف و گرد و از
کارخانه کاله ،نمونههای صاف تهیه شدند .نتایج شناسایی چوبها نشان داد که جنس
توس بیشترین کاربرد را در ساخت چوب بستنی داشته و پسازآن چوب راش قرار
دارد .ازنظر زاویه تماس ،زبری سطح و میزان مواد استخراجی ،چوببستنی
ساختهشده از چوب راش (میهنِ گرد) متفاوت از دیگر چوببستیها بوده ولی در
آزمونهای ارزیابی حسی ،نمونههای گردِ میهن و دایتی ،فارغ از جنس نمونههای
چوبی باالترین امتیازات را دریافت کردند .با توجه به نتایج ،ویژگیهای بهینه برای
چوب بستنیهای تولیدی موردبحث قرار گرفت.

اصغر طارمیان

واژگان کلیدي :بستنی چوبی ،شناسایی چوب ،میزان اسیدیته ،چسبندگی سططحی،
صنایع غذایی.

مقدمه
بستنی يک فراورده شیری لذيذ و يک دسر محبوب در
جهااان محسااوب میشااود بسااتنی ،مخلااوم منجما ی از
اجزای شیر ،مواد شیرينكنن ه ،پاي اركنن ه ،امولسایفاير و
مواد مول عطروطعم میباش متغیرهايی چون عطاروطعم،
بافت ،ويژگیهای ذوب ش ن و عوامل ظاهری بر مطلوبیات
آن موثقان بستنی بهطور تجاری در شکلهای گونااگونی
به مصرف رسی ه كه شامل كارتنهايی در ابعااد مختلاو و
همچنااین بهصااور قیفاای و چااوبی میباشاا چااوب
استفادهش ه در بستنیهای چوبی يکی از عواملی است كاه
باار مطلوبیاات آن تاایثیر بساازايی دارد [ ]1بااينحااال،
پژوهشهاااای بسااایار كمااای باااه مو اااو ويژگیهاااای
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چوببستیها و يا تیثیر آن بر بستنی پرداختهان باآنکه در
دهههای گذشته ،در برخی از صنايع غذايی ،ماواد ديراری
جايرزين چاوب شا ه اسات ،اماا در صانعت بساتنیهای
دستهدار ،چوب به دلیل زيباايی ظااهری ،انتلاال حرارتای
پايین و ويژگیهای ديرر همچنان بیشترين كاربرد را دارد
میزان فروش بستنیهای چوبی تنها در شاركت آمريکاايی
كلنوديک1در سال  2000م بیش از نیم میلیارد دالر باوده
است [ ]2چوب مورداستفاده در اين صنعت ،باي بایطعم
يا خوشطعم ،ب ون پرز و تراشه و ملااوم باه آلودگیهاای
باكتريايی و قارچی باش ازجمله گوناههای چاوبی رايجای
كه برای ساخت چوب بستنی استفاده میشود ،میتوان باه
Klondike
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راش ،صنوبر ،توس ،افرا و توسکا اشااره كارد [ ]3از منظار
نظااری ،از سااوزنیبرگانِ ب ا ون كانااال رزين ای مانن ا نااراد
( )Abies sp.نیز میتوان در چوب بستنی استفاده كرد اماا
گزارشهای انا كی از اساتفاده از ساوزنیبرگان در چاوب
بستنی وجود دارد [ ]4چوب بستنی میتوان در شکلهای
گوناگونی مانن صاف ،اساتوانهای ،پا الی و قاشالی تولیا
شود بااينوجود ،هار ناو چاوبی را بارای سااخت چاوب
بستنی نمیتوان باه كاار بارد و چوبهاای مناسا  ،بايا
ويژگیهای فیزيکی ،شیمیايی و ابزار خوری ويژهای داشاته
باشن اين ويژگیها ،هنوز بهخوبی تببین نش هان []3
چوب بستنی به همراه محصوال چوبی مشابه چون
خاللدن ان ،قاشق و سیخ چوبی ،آبسالنگ (زبان گیر) و
غیره در سامانه هماهنگ ش ه كُ گذارى كاال 1با ك
 442190شناختهش ه كه مجمو ارزش واردا اين كاالها
به ايران در آخرين گزارش (سال  2016میالدی) ح ود دو
میلیون و هشتص هزار دالر اعالمش ه است (آمار سازمان
ملل) 2اصوالً چوب مناس و استان ارد برای تولی چوب
بستنی تنها در كشورهای روسیه ،استرالیا و تا ح ی نیز
آلمان تولی میشود كه بخش مهمی از اين چوب به كشور
چین منتللش ه و پسازآن است كه غال تولی كنن گان
بستنی در جهان ،چوب بستنی موردنیاز خود را از كشور
چین وارد میكنن با آنکه چن ين كارخانه تولی
چوببستنی در ايران وجود دارد ولی آمار منتشرش های از
سهم اين كارخانهها در تیمین نیاز بازار داخلی در دسترس
نیست بااينحال ،طبق برآورد می انی ،در زمان تهیه
نمونههای خامِ اين پژوهش (سال  ،)1393بیشتر چوب
بستنیهای مورداستفاده در صنايع بستنیسازی ،وارداتی
بوده و اصوالً در دهه گذشته ،هرازگاهی مو و واردا اين
كاال به كشور ،مورد انتلاد قرارگرفته و حتی تب يل به
مناقشهای سیاسی ش ه است
تولی چوب بستنیهای داخلی بهنحویكه قابلرقابت با
نمونههای خارجی باش  ،نیازمن شناخت نو چوب و
ويژگیهای كیفی نمونههای وارداتی است درنتیجه در اين
پژوهش ،الزم دي ه ش كه در مرحله نخست ،گونههای
چوبی مورداستفاده در چوب بستنیهای وارداتی به كشور

1HS
2United nations commodity trade statistics database

شناسايیش ه و همچنین بخشی از ويژگیهای كیفی آنها
نیز ان ازهگیری گردد تا اطالعا اولیه جامعی در اختیار
تولی كنن گانِ داخلی اين محصول قرار گیرد

مواد و روشها
تهیه نمونهها
از كارخانههای بستنیسازیِ میهن ،دايتی و كاله ،چوب
بستنیهای صاف و گرد تهیه ش ن در زمان تهیه نمونهها،
شركت كاله ،تنها از چوب بستنیهای صاف استفاده
میكرد ب ين ترتی  ،پنج نو نمونه شامل میهن صاف،
میهن گرد ،دايتی صاف ،دايتی گرد و كاله صاف گردآوری
ش ن برای هرك ام از آزمونهای شناسايی ،زاويه تماس،
تعیین مواد استخراجی ،زبری سطح و  ،pHدستکم چهار
ع د چوب بستنی اختصاص داده ش در ادامه ،چوب
بستنیها به م  24ساعت در دمای محیط قرار گرفتن
و سپس تا زمان انجام آزمايش در دمای يخچال نره اری
ش ن
چوب شناسی
شناسايی نو چوب ،بر اساس دستورالعمل انجمن
آناتومیستهای چوب برای شناسايی پهنبرگان انجام ش
[ ]4به اين منظور ،پس از شناسايی راستاهای شعاعی،
مماسی و عر ی چوب بستنی با استفاده از لنز دستی ،از
راستا يا راستاهايی كه امکان ملطع برداری وجود داشت با
استفاده از دستراه میکروتوم لغزشی  ،GSL1ملاطعی به
خامت  10میکرومتر تهیه ،با سافرانین  %1رنگآمیزی و
روی الم میکروسکوپی تثبیت ش ن در مواردی كه امکان
ملطع برداری نبود ،چوبها با شیوه فرانکلین [ ]5وابری
ش ه و شناسايی چوبها برروی الیافِ وابری ش ه و بر
اساس شیوه ايلوسِلوفافلی صور پذيرفت [ ]6از المهای
میکروسکوپی حاوی ملاطع چوبی و الیاف وابری ش ه ،زير
میکروسکوپ نوری  Olympusكه با دوربین چشمی Dino-
 liteبه رايانه متصل ش ه بود ،تصاوير با بزرگنمايیهای
مختلو ( 400 ،100 ،40و  1000برابر) گرفته ش
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اندازهگیری زاویه تماس (کشش سطحی)
از روش قطره گذاری آب ملطر و بر اساس استان ارد
 ،ASTM D5946زاويه تماس در سطح نمونهها ان ازهگیری
ش [ ]7از رابطه  1برای محاسبه زاويه تماس استفاده ش
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كه در آن  h ،θو  rبه ترتی  ،زاويه تماس ،ارتفا قطره آب
و نصو عرض قطره میباشن (شکل )1
رابطه ()1

شکل  -1روش اندازهگیری زاویة تماس قطره روی سطح جامد به روش قطره گذاری

اندازهگیری زبری سطح
از دستراه زبری سنج م ل  SJ-201Pساخت كارخانه
 Mitutoyoژاپن استفاده ش پارامترهای مهم زبری سطح
يعنی زبری مؤثر ( ،)Rqمیانرین ارتفا قله به دره ( )Rzو
میانرین زبری ( )Raتوسط اين دستراه ان ازهگیری ش ن
آزمون ارزیابی حسی
بااهمنظور ارزيااابی حسای نمونااههای چااوب بسااتنی و
عاا م پاایش قضاااو توسااط ارزيابهااا ،بااه هركاا ام از
نمونااهها يااک ك ا اختصاااص داده ش ا تااا قضاااو ها باار
اسااااس كااا های تخصااایص دادهشااا ه صاااور گیااارد
سااپس  10نفاار پاناال از بااین دانشااجويان گااروه علااوم و
صاانايع غااذايی دانشااراه تهااران انتخاااب شاا ن باا ين
منظور ازپانلیساتهايی اساتفاده شا كاه مشاکل بوياايی
و چشااااايی ن اشااااتن و دخانیااااا هاااام اسااااتعمال
نمیكردناا از روش ملیاااس هاا ونیک پاانج نلطااهای
( =1باا  =2 ،ااعیو =3 ،متوسااط =4 ،خااوب =5 ،بساایار
خوب) برای ارزياابی حسای اساتفاده گرديا [ ]8باه هار
پانلست سه عا د چاوب بساتنی از هار نموناه در ظاروف
مخصاااوص پالساااتیکی شااافاف بیرناااگ كاااه باااا كااا
سااهرقمی تفکیکشاا ه بودناا داده شاا آب تااازه نیااز
باااهمنظور نوشااای ن باااین هااار مرحلاااه تشاااخیص در
دساااترس پانلیساااتها قااارار گرفااات و از ايااان طرياااق
پانلسیتها ،پنج فااكتور طعام ،باو ،رناگ ،شاکل ظااهری
و انعطافپااذيری و پااذيرش كلاای چااوب بسااتنی را مااورد
ارزيابی قراردادن

تعیین درصد مواد استخرجی محلول در استون
طبق استان ارد  TAPPI-T280چوب بستنیها به آرد
چوب تب يل ش ن [ 2 ± 0/1 ]9گرم آرد چوب كه از الک
با مش  40عبور كرده و بر روی الک  60باقیمان ه در
كارتوش و داخل سوكسوله قرار داده ش ن  300میلیلیتر
استن داخل بالن سوكسوله ريخته و مجموعه سوكسوله
روی هیتر گرفت با دستراه تبخیر ،حالل استون بازيابی
ش ه و باقیمان ه محلولها درون اجاق با دمای 105±3
درجه سانتی گراد خشکش ه و پس از خنک ش ن توسط
دسیکاتور توزين ش ن درص مواد استخراجی بر اساس
رابطه  2محاسبه ش كه در آن Pex ،درص مواد
استخراجی Mex ،وزن خشک مواد استخراجی و  Mwوزن
خشک پودر چوبان
رابطه ()2
تعیین pH

چوب بستنیها به آرد چوب تب يل ش ن سپس
آردهای چوب با آب ملطر در داخل بشر باهم مخلوم
ش ن پس از  24ساعت ،اسی ی و يا قلیايی بودن نمونهها
بهوسیله دستراه  pHمتر ان ازهگیری ش
مقایسههای آماری
برای بررسی اختالف بین ويژگیهای كمی انوا چوب
بستنیها ،از آزمون تجزيه واريانس يکطرفه در سطح
معنیداری  %95استفاده ش در صور وجود اختالف
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معنیدار بین چوبها ،آنها توسط گروهبن ی دانکن،
دستهبن ی ش ن آزمونهای آماری در نرمافزار IBM
 SPSS 20انجام ش ن

نتایج و بحث
شناسایی گونههای چوبی در چوببستیها
نتايج مطالعا میکروسکوپی نشان داد كه چوب
بستنیهای دايتی صاف ،دايتی گرد ،كاله صاف و میهن
گرد از جنس توس ( )Betula sp.و چوب بستنیهای
میهن صاف از جنس راش ( )Fagus sp.بودن ويژگیهای
آناتومی چوب در چهار نو چوببستنی نخست به شرح
زير بودن  :چوب ،پهنبرگ پراكن ه آون (شکل -2ب)؛ ح
دواير سالیانه آن مشخص؛ آون ها غالب ًا منفرد ،گاهی در
رديوهای دوتايی استلراريافتهان ؛ دريچه آون ی شکل
نردبانی (شکل -2الو)؛ تع اد نردههای دريچه آون ی
معموالً بین  10تا  20ع د (شکل -2ج) ،گاهی بیشتر از
 20ع د؛ منافذ بین آون ی آن از نو متناوب ،ريز و بسیار
انبوه (شکل -2د)؛ آون ها اكثراً با طولی متوسط ( 350تا
 800میکرون) ،با قطر مماسی  50تا  100میکرون و گاهی
كمتر از  50میکرون و پراكن گی بین  40تا  100آون در
هر میلیمتر؛ منافذ بین آون و پارانشیم اشعه با هاله
تحلیل رفته ،بهصور گرد و تلريباً همان ازه با منافذ بین
آون ی؛ فیبرها با میانرین طول كم (كمتر و مساوی 900
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میکرومتر)؛ خامت ديواره فیبرها نازک تا خیم؛
پارانشیمهای محوری در ملطع عر ی بهصور پراكن ه و
گاهی پراكن ه گروهی؛ اشعه چوبی بهصور تک رديفه و
گاهی يک تا سه رديفه؛ بیشتر اشعهها از نو همرن با
سلولهای خوابی ه (شکل -2ج)
ويژگیهای آناتومی چوب در چوببستنی میهن صاف
به شرح زير بودن  :چوب ،پهنبرگ پراكن ه آون و تاح ی
نیمه بخش روزنهای (شکل -2و)؛ ح دواير سالیانه آن
مشخص؛ دريچه آون ی ساده (شکل -2ه)؛ منافذ بین
آون ی آن از نو متناوب و متوسط (بین  7تا 10
میکرومتر)؛ آون ها با طولی متوسط ( 350تا 800
میکرون) ،قطر مماسی كمتر از  50میکرون و پراكن گی
بیشتر از  100آون در هر میلیمتر مربع؛ منافذ بین آون و
پارانشیم اشعه با هاله تحلیل رفته ،بهصور گرد و تلريباً
همان ازه و شبیه به منافذ بین آون ی؛ فیبرها با میانرین
طول متوسط ( 900-1600میکرومتر) و گاهی طول كم
(كمتر و مساوی  900میکرومتر)؛ ديواره فیبرها خیم؛
پارانشیمهای محوری در ملطع عر ی بهصور پراكن ه و
گاهی پراكن ه گروهی؛ اشعهها در دو ان ازه متفاو ؛
اشعههای بزرگ معموالً بیش از ده رديفه؛ ارتفا اشعههای
بزرگ در ملطع مماسی بیش از يک میلیمتر؛ بیشتر
اشعهها از نو ناهمرن با يک رديو سلول ايستاده در
حاشیه اشعه
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شکل  – 2مقاطع میکروسکوپی و الیاف وابری شده از نمونههای چوب بستنی :توس (الف –د) و راش (ه ،و) .آوند و فیبرها (الف) ،مقطع
عرضی (ب) ،دریچه آوندی نردبانی ،اشعه همگن (ج) و منافذ بین آوندی کوچک و انبوه (د) در چوبهایی که توس شناسایی شدند .آوند
با دریچه ساده (ه) و مقطع عرضی (و) در چوبهایی که راش شناسایی شدند

جنس توس ( ،)Betula sp.يکی از مهمترين چوبهايی
است كه در ساخت چوب بستنی ،خاللدن ان ،خالل
دن انپزشکی 1و چاپستیک مورداستفاده قرار میگیرد [،1
 ]10 ،3در آمريکای شمالی ،گونه توس كاغذی ( Betula
 )papyriferaبیشتر مورد توجه و استفاده بوده و در اروپا
(به انضمام روسیه) و ژاپن ،گونههای توس نلرهای ( B.
 )pendulaو توس سفی آسیايی ( )B. platyphyllaكاربرد
بیشتری دارن راش نیز پس از توس ،چوب معمولی در
تولی چوب بستنی به شمار میرود []1

Dental wedge

1

زاویه تماس
در شکل  3زاويه تماس آب با نمونههای مختلو چوب
بستنی پس از ثانیه نخست و دهم آورده ش ه است
بهطورمعمول از ثانیه اول تا ثانیه دهم میزان زاويه تماس
در ح ود  10تا  15درجه كاهش پی ا كرد بر اساس نتايج
بهدستآم ه در ثانیه اول بیشترين زاويه تماس مربوم به
نمونههای دايتی و كاله صاف بوده و كمترين آن به نمونه
میهن صاف ( 60/9درجه) دي ه ش در ثانیه دهم نیز
میهن صاف كمترين مل ار زاويه تماس ( 52/6درجه) را
نشان داد و ديرر نمونهها ،تفاو معنیداری با يک يرر
ن اشتن تغییرا زاويه تماس قطره آب بر روی سطح
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چوب در كوتاهم ( 15-10ثانیه) عالوه بر شیمی سطح
بسیار متیثر از كیفیت سطح مانن زبری است و صرفاٌ كمتر
بودن مل ار اين زاويه نمیتوان بیانرر آبگريزی بیشتر
سطح باش ؛ بنابراين ،با توجه به نتايج ان ازهگیری زبری
سطح میتوان گفت كه كمتر بودن زاويه تماس در نمونه
میهن صاف ناشی از زبری كمتر سطح چوب در اين نمونه
است پیشنهاد میشود برای قضاو دقیق در مورد
آبگريزی سطح نمونههای چوب بستنی و اثرا آن بر
روی خواص كاربردی چوب بستنی ،زاويه تماس قطره آب
با استفاده از آزمون قطره گذاری دينامیک طی م
ح اقل  120ثانیه ان ازهگیری شود
بر اساس دستهبن ی واگلر 1در سامانههای زيستی و
صنايع غذايی ،زاويه تماس آب در سطوح آبگريز بیش از
 65درجه و در سطوح آبدوست ،كمتر از اين ع د است
[ ]11جذب آب و رطوبت باعث واكشی گی چوب ش ه و
همچنین شرايط مساع ی را برای فعالیت باكتریها و
میکروارگانیسمها فراهم میكنن ازاينرو ،كمتر بودن
میزان آبدوستی چوبهای به كار گرفتهش ه برای تولی
چوببستنی مزيت است از سوی ديرر ،ترشون گی سطوح
چوب با كشش سطحی آن و درنتیجه چسبن گی موادِ در
تماس يا چوب مرتبط است [ ]12چسبن گی بستنی به
چوب يک پارامتر كلی ی در خواص كیفی بستنی است
[ ]13لذا چوبهايی با ترشون گی باالتر ،ق ر چسبن گی
بهتری داشته و مطلوبترن
زبری سطح نمونهها
در شکل  4فاكتورهای زبری  Rz ،Raو  Rqبرای نمونههای
مختلو نشان دادهش ه است نمونههای میهن صاف با
 3/27میکرومتر ،كمترين و نمونههای دايتی صاف با 9/75
میکرومتر ،از بیشترين میانرین زبری ( )Raبرخوردار بودن
(شکل  )4اين نتايج در مورد دو پارامتر ديرر زبری نیز
تکرار ش  :میانرینِ ح اكثرِ قله به دره ( )Rzو زبری مؤثر
نمونهها ( )Rqدر نمونههای میهن صاف كمترين و در
دايتی صاف ،بیشینه بود در ساخت چوب بستنی داشتن
كیفیت سطح مطلوب از خصوصیا مهم به شمار میرود و
حتی میتوان كیفیت نهايی محصول را تحت تیثیر قرار
Vogler

1

ده [ ]13چوبی كه سطح صافتری داشته باش  ،برای
جل ر ايت مشتری مناس تر است در اين پژوهش
نمونه میهن صاف از كمترين مل ار زبری سطح برخوردار
بود ازآنجاكه چوبِ میهن صاف از نو راش و متفاو از
ديرر چوبها بود ،میتوان تفاو زبری را به نو گونه
چوبی ربط داد در پژوهشی كه بر روی زبری سطح و زاويه
تماسِ چهار گونه راش ،توس ،بلوم و نوئل انجامش ه ،راش
كمترين زبری سطح را از خود نشان داده است []14
بااينحال ،پژوهشرران نتیجهگیری كردن كه درمجمو ،
راش و توس عملکرد مشابهی از خود نشان داده و از اين
منظر با دو گونه ديرر كامالً متفاو ان آنها كمتر بودن
مواد استخراجی در راش و توس را عامل اصلی كم بودن
زاويه تماس و زبریشان اعالم كردن [ ]14البته باي در
نظر داشت كه زبری سطح ،مانن زاويه تماس بر میزان
چسبن گی مواد بر روی چوب مؤثر است؛ بهنحویكه با
افزايش زبری سطح ،چسبن گی افزايش میياب []15 ،12
همانگونه كه پیشتر گفته ش در صنايع غذايی ،اين
مسئله شمشیری دو لبه است :از يک سو ،افزايش زبری و
درنتیجه افزايش بهبود چسبن گی برای استلرار بستنی بر
روی چوب ،مطلوب بوده و از سوی ديرر ،افزايش
چسبن گی سطحی ،امکان رش باكتریها و قارچها روی
سطح چوب را افزايش میده [ ]15به نظر میرس ،
میزان زبری سطح و زاويه تماس چوب توس و راش درح
بهینهای از اين دو منظر باش
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شکل  -3زاویه تماس آب پس از قطره گذاری در ثانیه اول (ستونهای سبز) و ثانیه دهم (ستونهای آبی) در نمونههای مختلف چوب
بستنی .حروف انگلیسی روی ستونها نشاندهنده گروهبندی دانکناند.

a

b

b
b
c

شکل  – 4فاکتورهای میانگین زبری ( ،Raستونهای سبز) ،میانگینِ حداکثرِ قله به دره ( ،Rzستونهای آبی) و زبری مؤثر ( ،Rqستونهای
زرد) اندازهگیری شده در نمونههای مختلف چوب بستنی .حروف انگلیسی روی ستونها گروهبندی دانکن را نشان میدهند.

ارزیابی حسی
همانگونه كه در شکل  5دي ه میشود ،ازنظر بو و
رنگ تفاو معنیداری بین چوب بستنیهای مختلو
وجود ن ارد طعم میهن گرد ازنظر پرسششون گان بهترين
بود چوببستنی با ظاهر گرد بهطور وا حی از حالت تخت

مطلوبیت بیشتری داشت و درمجمو  ،چوببستنی میهن
گرد ،باالترين پذيرش كلی را از سوی مخاطبان به دست
آورد چوب بستنی دايتی گرد هم میزان پذيريش تلريب ًا
يکسانی با چوب بستنی میهن گرد ازنظر مخاطبین داشت
گزارشهای می انی فراوانی وجود دارد كه نشان میده
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منشی چوب میتوان بر طعم درک ش ه غذايی كه با آن در
تماس بوده است تیثیر برذارد [ ]1در شرايط كنترلش ه،
چوب بستنیهای مختلو ،طعم بستنیِ در تماس با آنها را
ان كی تغییر داده و بر مطلوبیت نهايی محصول ،مؤثرن

[ ]1شکل بستنی نیز در ادراک حسی و جذابیت آن نلش
دارد در پژوهشی ،بزرگساالن آمريکايی ،بستنیهايی با
شکل كشی ه را بر نمونههای پهنتر آن ،ترجیح دادن
[]16؛ نتیجهای كه در اين پژوهش نیز تکرار ش

شکل – 5ارزیابی حسی نمونههای مختلف چوببستنی

درصد مواد استخرجی محلول در استون
میزان مواد استخراجی محلول در استون در میهن
صاف ( ،)%2/16بهطور معنیداری كمتر از ساير چوب
بستنیها بود (شکل  )6اين اختالف بیش از هر چیز به
نو چوب برمیگردد چوب بستنی میهن صاف از راش
ساختهش ه است و اين چوب نسبت به جنس توس كه در
ديرر چوب بستنیهای بهكاررفته ،مواد استخراجی كمتری
دارد [ ]17بو ،رنگ و مزه چوبها تا ح زيادی ناشی از
مواد استخراجی موجود در آنها است؛ ازاينرو ،برای
ساخت چوب بستنی از گونههای چوبی استفاده میشود
كه بو و مزه نامطلوب ن اشته باشن و همچنین رنرشان
سفی متمايل به كرم باش در طی مراحل تولی چوب
بستنی ،آب جوش به م  24ساعت روی چوبها اسپری
ش ه و به همین دلیل بخش بزرگی از مواد استخراجی
محلول در آب (تانن و كربوهی را های با وزن مولکولی

پايین) از آنها خارج میشود بااينحال ،چوبها همچنان
مل اری از مواد آلی فرار را در خود حفظ میكنن در
پژوهشی ،نشان دادهش ه است كه چوب بستنیهای
فرار طعم1
ساختهش ه از توس ،راش و آروكاريا ،تركیبا
داشته كه عم تاً از تركیبا دارای گروه عاملی كربونیل دار
شامل آل ئی های فنولی ،كربونیلی ،آروماتیک و فوران
ساختهش ه بودن [ ]3ازآنجايیكه مواد غذايی در تماس با
اين چوبها و چوبهای ديرری چون گیالس و س ر ژاپنی
بهطور روزانه در كشورهای مختلو خورده میشون ،
تركیبا فرار موجود در اين چوبها را میتوان برای
مصرف انسان بیخطر دانست []10

volatile flavor compounds

1
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a

b

شکل  – 6درصد مواد استخراجی چوب بستنیهای مختلف
مقدار pH

چوب بستنیهای میهن گرد با  6/72 pHو كاله صااف
با  5/59 pHبه ترتی خنثیترين و اسای یترين نموناهها
بودن (شکل  )7با آنکه ازنظر آماری تفاو معنیداری بین
نمونهها مشاه ه ش  ،اما ازنظر ع دی ،تفاو هاا در میازان
اسی يته نمونهها جزئای باود ازآنجاكاه چاوب بساتنی در
تماس مسلیم با ماده خوراكی كه بستنی اسات قارار دارد،
اينکه خود چاوب بهصاور ذاتای خاصایت اسای ی و ياا

قلیايی داشته باش میتوانا در درازما كیفیات نهاايی
بستنی را تحت تیثیر قرار دها با ين منظاور چاوبی كاه
خاصیت اسی يته نزديک به خنثی ( )pH= 7داشاته باشا
مطلوبتر است بهطوركلی ،بیشتر چوبهای تجاری كمای
حالت اسی ی دارنا [ ]17بااينحاال ،تاوس و راش جازو
چوبهايی با كمترين حالت اسی ی و باالترين  pHبه شمار
میرون []19 ،18

شکل  – 7میزان اسیدیته چوب بستنیهای مختلف
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خري هر مترمکع چوب توس كمتر از چوب راش است
] درنتیجه ازنظر اقتصادی چوب توس نسبت به راش20[
صرفه اقتصادی بیشتری دارد البته باي چوب صنوبر را نیز
بهعنوان يک منبع تولی چوب بستنی در نظر داشت تا
بتوان از منابع داخلی نیز برای تیمین و تولی چوب بستنی
استفاده كرد
 برآوردی از برخی ويژگیهای كیفی،در اين پژوهش
چوب بستنیهای وارداتی انجام ش كه میتوان در انتخاب
گونه داخلی مناس يا جايرزين برای تولی چوببستنی به
 جنبههای ديرری،تولی كنن گان كمک كن بااينحال
كیفیت چوبهای مورداستفاده مانن میزان ترکخوری يا
تراشهای ش ن نیز باي موردتوجه قرار گیرد مجمو با
توجه به ان ازهگیری ويژگیهای كاربردی و صرفه
 مناس ترين گونه چوبی بهمنظور ساخت چوب،اقتصادی
 توس معرفی میشود،بستنی
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نتیجهگیری
پس از شناسايی گونه چوبی مورد استفاده در چوب
بستنیهای وارداتی مشخص ش كه چوب توس بیشترين
كاربرد را در ساخت چوب بستنی داشته و پسازآن چوب
 چوبی است كه در ساخت آبسالنگ،راش قرار دارد توس
(چوب بستنی پزشکی) نیز كاربرد زيادی دارد در
 میهنِ گرد كه،ان ازهگیری ويژگیهای كیفی چوببستیها
 زبری سطح و، ازنظر زاويه تماس،از راش ساختهش ه بود
میزان مواد استخراجی متفاو از ديرر چوببستیها
 چوب بستنیهای گرد،(ساختهش ه از توس) بود بااينحال
از انوا صاف آن در نظر مصرفكنن گان پذيرش كلی
 مطلوبیت،بیشتری داشتن بهغیراز ويژگیهای كیفی
 هزينه تولی،ظاهری و تیثیر چوب بستنی بر طعم بستنی
و قیمت ماده اولیه نیز از مهمترين عواملیان كه تولی
كنن گان در صنعت چوب بستنی به آن توجه دارن هزينه
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Identifying the wood type and investigating the quality of imported wooden ice
cream sticks

Abstract
The import of wooden ice cream sticks to Iran has always
been criticized due to the existence of domestic factories. In
this study, the type of wood used in imported ice cream sticks
to the country was identified and some of their qualitative
characteristics were investigated in hope that the results will
be used by domestic producers. Classic (flat) and round ice
cream sticks were obtained from Daity, Mihan, and Kalleh ice
cream manufacturers. The results of wood identification
showed that birch is the most used wood in making ice cream
sticks, followed by beech. In terms of contact angle, surface
roughness, and wood extractives, sticks made from beech
wood (round Mihan) were different from other woods, but in
sensory evaluation tests, round samples of Mihan and Daity,
regardless of their wood type, received the highest scores.
According to the results, the optimal properties of woods to
be used as ice cream sticks were discussed.
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