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 ییوارداتواردات  ییهاهاییچوب بستنچوب بستن  ییففییکک  ییهاهاییویژگویژگ  یینوع چوب و بررسنوع چوب و بررس  ییییشناساشناسا

 

  

 چکیده

ولیدی تبستنی، یکی از کاالهایی است که واردات آن علیرغم وجود واحدهای چوب
مورد  هایوبجنس چ پژوهش نیدر ادر داخل کشور، همواره مورد انتقاد بوده است. 

 هاییگژیورخی ب نیو همچن ییبه کشور شناسا یواردات هاییاستفاده در چوب بستن
ل ن محصوخلی ایتولیدکنندگانِ دابررسی شد تا نتایج آن مورد استفاده  هاآن کیفی

بستنی صاف و گرد و از های چوبهای دایتی و میهن، نمونهقرار گیرد. از کارخانه
جنس  ها نشان داد کههای صاف تهیه شدند. نتایج شناسایی چوبکارخانه کاله، نمونه

ر چوب راش قرا ازآنپسداشته و  یکاربرد را در ساخت چوب بستن نیشتریبتوس 
بستنی ی، چوبمواد استخراج زانیسطح و م یتماس، زبر هیزاو ازنظر. دارد

بوده ولی در  هابستیچوب گریمتفاوت از د (گرد هنِیماز چوب راش ) شدهساخته
های های گردِ میهن و دایتی، فارغ از جنس نمونههای ارزیابی حسی، نمونهآزمون

ه برای های بهینژگیبه نتایج، وی با توجهچوبی باالترین امتیازات را دریافت کردند. 
 قرار گرفت. موردبحثتولیدی  هایچوب بستنی

 ،یحسطط یچسبندگ ته،یدیاس زانیچوب، م ییشناسا ،یچوب یبستن: يکلید واژگان

 .ییغذا عیصنا

 1یمانیرضا نر

 *2يرضا اوالد

 2انیاصغر طارم

 3ییاهلل رضاکرامت

 چوب و عیلوم و صناعارشد، گروه  یآموخته کارشناسدانش 1
 رانیا دانشگاه تهران، کرج، ،یعیکاغذ، دانشکده منابع طب

 نابعده مچوب و کاغذ، دانشک عیگروه علوم و صنا ار،یدانش 2
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یعیطب

 نابعده مچوب و کاغذ، دانشک عیگروه علوم و صنا ار،یدانش 3
 رانیتهران، کرج، ادانشگاه  ،یعیطب

 دانشکده ،ییغذا عیصنا یستاد، گروه علوم و مهندس 3
 نرایدانشگاه تهران، کرج، ا ،یکشاورز یو فناور یمهندس

 مسئول مکاتبات:

oladi@ut.ac.ir 

 27/08/1400تاریخ دریافت: 
 26/10/1400تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه

و يک دسر محبوب در  ذيلذ یریفراورده ش کي یبستن

از  یمخلااوم منجماا  ،یبسااتن شااود جهااان محسااوب می

و  ريفای، امولساپاي اركنن ه، كنن هشیرينمواد  ر،یش یاجزا

، عطاروطعمهايی چون ریمتغ باش  یم عطروطعممواد مول  

بر مطلوبیات  یظاهر عوامل و ذوب ش ن یهایژگيبافت، و

 یگونااگون هایدر شکل یتجار طوربه یبستن  ان موثقآن 

در ابعااد مختلاو و  هايیكه شامل كارتن رسی هبه مصرف 

چااوب  باشاا  یم یو چااوب یفاایق صااور به نیهمچناا

است كاه  عواملیاز  یکي های چوبییدر بستن ش هاستفاده

، حااالينباا [ 1] دارد يیبساازا تاایثیرآن  تیااباار مطلوب

هاااای ويژگیباااه مو اااو   یكمااا اریبسااا هاااایپژوهش

باآنکه در   ان پرداخته یبر بستن آن تیثیر و يا هابستیچوب

های گذشته، در برخی از صنايع غذايی، ماواد ديراری دهه

های جايرزين چاوب شا ه اسات، اماا در صانعت بساتنی

زيباايی ظااهری، انتلاال حرارتای  یلبه دل، چوب داردسته

های ديرر همچنان بیشترين كاربرد را دارد  و ويژگی پايین

های چوبی تنها در شاركت آمريکاايی میزان فروش بستنی

م  بیش از نیم میلیارد دالر باوده  2000در سال  1كلنوديک

طعم یبا  يبا در اين صنعت، مورداستفادهچوب  [ 2]است 

 یهاایملااوم باه آلودگ و و تراشه، ب ون پرز طعميا خوش

 یجايرا یچاوب هایگوناه ازجملهباش    و قارچی يیايباكتر

 باه توانیم شود،یاستفاده م یساخت چوب بستن یكه برا

                                                           
1 Klondike 
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منظار  زا  [3] اشااره كارد ، افرا و توسکاتوس ، صنوبر،راش

 مانناا  نااراد یناايكانااال رز باا ون برگانِیاز سااوزن ،ینظاار

(Abies sp.)  اماا استفاده كرد یچوب بستن توان درمینیز 

برگان در چاوب یاز اساتفاده از ساوزن یانا ك یهاگزارش

 هایشکل رد توان یم یچوب بستن  [4] وجود دارد یبستن

تولیا   یقاشال و یپا ال ای،اساتوانه مانن  صاف، یگوناگون

سااخت چاوب  بارایرا  یهار ناو  چاوب ،وجودينباا  شود

هاای مناسا ، بايا  و چوب كاار بارد باه توانینم یبستن

ای داشاته ويژه یابزار خورهای فیزيکی، شیمیايی و ويژگی

  [3]ان  خوبی تببین نش هها، هنوز بهباشن   اين ويژگی

مشابه چون  یبه همراه محصوال  چوب یچوب بستن 

و ( یرزبان گآبسالنگ ) ،یچوب خی، قاشق و سدن انخالل

با ك   1كُ گذارى كاالدر سامانه هماهنگ ش ه غیره 

كاالها  نيكه مجمو  ارزش واردا  ا ش هشناخته 442190

دو ح ود  (یالدیم 2016سال ) آخرين گزارش در رانيبه ا

است )آمار سازمان  ش هاعالمدالر  میلیون و هشتص  هزار

چوب   یتول یچوب مناس  و استان ارد برا (  اصوال2ًملل

 زین یو تا ح  ایاسترال ه،یروس یكشورها در تنها یبستن

چوب به كشور  نياز ا یكه بخش مهم شودیم  یآلمان تول

 كنن گان یاست كه غال  تول ازآنپسو  ش همنتلل نیچ

از كشور  راخود  یازموردن یدر جهان، چوب بستن یبستن

با آنکه چن ين كارخانه تولی    كنن یوارد م نیچ

از  یامنتشرش هبستنی در ايران وجود دارد ولی آمار چوب

نیاز بازار داخلی در دسترس  تیمیندر  هاكارخانهسهم اين 

حال، طبق برآورد می انی، در زمان تهیه نیست  بااين

چوب (، بیشتر 1393های خامِ اين پژوهش )سال نمونه

سازی، وارداتی در صنايع بستنی مورداستفاده هایبستنی

اين  واردا هرازگاهی مو و  بوده و اصوالً در دهه گذشته، 

تب يل به حتی و  قرارگرفتهكاال به كشور، مورد انتلاد 

  ش ه استای سیاسی مناقشه

با  رقابتقابل كهنحویبهداخلی  هایچوب بستنیتولی  

های خارجی باش ، نیازمن  شناخت نو  چوب و نمونه

 نيدر ا یجهدرنتهای وارداتی است  های كیفی نمونهويژگی

های گونه نخست،كه در مرحله  ش   هيد زمال پژوهش،

به كشور  یواردات هاییدر چوب بستن مورداستفاده چوبی

                                                           
1  HS 

2 United nations commodity trade statistics database 

 هاآن كیفی هاییژگيوبخشی از  نیو همچن ش هيیشناسا

اطالعا  اولیه جامعی در اختیار گردد تا  یرگیان ازه زنی

 تولی كنن گانِ داخلی اين محصول قرار گیرد 

 

 هامواد و روش

 اهنمونه یهته 

، چوب لهو كا يتیدا یهن،م سازیِبستنی هایاز كارخانه

ها، های صاف و گرد تهیه ش ن   در زمان تهیه نمونهبستنی

صاف استفاده  هایچوب بستنیشركت كاله، تنها از 

اف، صپنج نو  نمونه شامل میهن  ب ين ترتی ،كرد  می

 میهن گرد، دايتی صاف، دايتی گرد و كاله صاف گردآوری

 زاويه تماس، يی،شناسا هایاز آزمون هرك ام رایب ش ن  

 چهار، دستکم pH و سطح یزبر استخراجی،مواد تعیین 

چوب  ،اختصاص داده ش   در ادامه یع د چوب بستن

 قرار گرفتن  یطحم یساعت در دما 24 به م   هایبستن

 ینره ار يخچال یدر دما يشو سپس تا زمان انجام آزما

 ش ن  

 

 چوب شناسی

 انجمن دستورالعمل اساس برنو  چوب،  شناسايی

 ش  انجام برگانپهن شناسايی برای چوب هایآناتومیست

، شعاعی راستاهای شناسايی از پس، منظور اين به  [4]

 از، دستی لنز از استفاده با بستنی چوب عر ی و مماسی

 با داشت وجود برداری ملطع امکان كه راستا يا راستاهايی

 به ملاطعی، GSL1 لغزشی میکروتوم دستراه از استفاده

و  آمیزیرنگ %1 سافرانین با ،تهیه میکرومتر 10  خامت

در مواردی كه امکان   ش ن  روی الم میکروسکوپی تثبیت

وابری [ 5]فرانکلین  شیوه با هاچوبنبود،  یملطع بردار

بر و  وابری ش ه برروی الیافِها شناسايی چوبش ه و 

های از الم  [6]يلوسِلوفافلی صور  پذيرفت اشیوه  اساس

میکروسکوپی حاوی ملاطع چوبی و الیاف وابری ش ه، زير 

-Dinoكه با دوربین چشمی  Olympusمیکروسکوپ نوری 

lite های نمايیبه رايانه متصل ش ه بود، تصاوير با بزرگ

 گرفته ش  برابر(  1000و  400، 100، 40) مختلو
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 (یتماس )کشش سطح یهزاو یریگاندازه

آب ملطر و بر اساس استان ارد  یقطره گذاراز روش 

ASTM D5946 ،گیریان ازه هاتماس در سطح نمونه يهزاو 

 تماس استفاده ش  يهزاو محاسبه یبرا 1 رابطه  از [7] ش 

، زاويه تماس، ارتفا  قطره آب به ترتی  rو  θ ،hكه در آن 

  (1)شکل  باشن می نصو عرض قطرهو 

                                                                                                 (                1) رابطه

 

 

 
 قطره گذارییری زاویة تماس قطره روی سطح جامد به روش گاندازه روش -1شکل 

 

 سطح  یزبر یریگاندازه

ارخانه ساخت ك SJ-201Pسنج م ل  یاز دستراه زبر

Mitutoyo سطح  یمهم زبر یژاپن استفاده ش   پارامترها

( و Rzارتفا  قله به دره ) یانرین(، مRq) مؤثر یزبر يعنی

    نش یریگان ازهتوسط اين دستراه ( Ra) یزبر یانرینم

 

 آزمون ارزیابی حسی

 و یچااوب بسااتن هاینمونااه یحساا يااابیارز منظوربااه

از  هركاا ام، بااه هااايابقضاااو  توسااط ارز یشعاا م پاا

 باار هاكاا  اختصاااص داده شاا  تااا قضاااو  يااک هانمونااه

  یاااردصاااور  گ شااا هداده یصتخصااا كااا های اسااااس

نفاار پاناال از بااین دانشااجويان گااروه علااوم و  10سااپس 

 ينصاانايع غااذايی دانشااراه تهااران انتخاااب شاا ن   باا 

 يیياااساتفاده شا  كاه مشاکل بو هايییساتمنظور ازپانل

هاااام اسااااتعمال  یااااا ن اشااااتن  و دخان يیو چشااااا

ای   از روش ملیاااس هاا ونیک پاانج نلطااهكردناا ینم

= بساایار 5= خااوب، 4= متوسااط، 3=  ااعیو، 2باا ،  =1)

باه هار   [8] خوب( برای ارزياابی حسای اساتفاده گرديا 

از هار نموناه در ظاروف  یبساتن بعا د چاو سهپانلست 

رناااگ كاااه باااا كااا  مخصاااوص پالساااتیکی شااافاف بی

نیااز  بودناا  داده شاا   آب تااازه شاا هتفکیک رقمیسااه

نوشااای ن باااین هااار مرحلاااه تشاااخیص در  منظورباااه

ها قااارار گرفااات و از ايااان طرياااق دساااترس پانلیسااات

 یهرفااكتور طعام، باو، رناگ، شاکل ظاا پنجها، پانلسیت

را مااورد  یو پااذيرش كلاای چااوب بسااتن یريپااذانعطافو 

  قراردادن ارزيابی 

 

 ناستو درمحلول  یاستخرج درصد مواد نییتع

به آرد  هاینچوب بست TAPPI-T280طبق استان ارد 

 الک از كه چوب آرد گرم 2 ± 1/0 [ 9] ش ن  ليچوب تب 

در  مان هباقی 60الک  روی بر و عبور كرده 40 مش با

 تریلیلیم 300 داده ش ن  كارتوش و داخل سوكسوله قرار 

 هو مجموعه سوكسول ختهياستن داخل بالن سوكسوله ر

 یابيحالل استون باز ر،یبا دستراه تبخگرفت   هیتر یرو

 105±3 یبا دما اجاقدرون ها محلول مان هیو باق  هش

و پس از خنک ش ن توسط  ش هخشکگراد  سانتی درجه

 بر اساس یجادرص  مواد استخر  ن ش  نيتوز کاتوریدس

درص  مواد  Pex، محاسبه ش  كه در آن 2رابطه 

وزن  Mwو  یوزن خشک مواد استخراج Mex ،یاستخراج

 ان  خشک پودر چوب

                                                  (           2رابطه )

 pH نییتع

ش ن   سپس  ليبه آرد چوب تب  هایچوب بستن

 مخلوم باهمچوب با آب ملطر در داخل بشر  یآردها

 هانمونه بودن يیایقل ايو  ی اسی ،ساعت 24 از پس  ش ن 

  ش  یریگمتر ان ازه pHدستراه  لهیوسبه

 

 های آماریمقایسه

های كمی انوا  چوب برای بررسی اختالف بین ويژگی

در سطح  طرفهکيها، از آزمون تجزيه واريانس بستنی

وجود اختالف  در صور استفاده ش    %95داری معنی
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بن ی دانکن، ها، آنها توسط گروهدار بین چوبمعنی

 IBM افزارنرمهای آماری در بن ی ش ن   آزموندسته

SPSS 20  انجام ش ن  

 

 و بحث نتایج

 هابستیچوبهای چوبی در شناسایی گونه

چوب نشان داد كه  یکروسکوپیمطالعا  م جينتا

 هنو می صاف له، كاگرد یتيدا، صاف یتيدا هایبستنی

 هایچوب بستنی( و .Betula spاز جنس توس ) گرد

های ويژگی ( بودن  .Fagus spمیهن صاف از جنس راش )

بستنی نخست به شرح چهار نو  چوب آناتومی چوب در

ح  ؛ ب(-2)شکل  پراكن ه آون  برگزير بودن : چوب، پهن

در  یمنفرد، گاه غالباً آون ها  ؛آن مشخص انهیسال ريدوا

شکل  یآون  چهيدر ؛ان استلراريافته يیدوتا یهاويرد

 یآون  چهيدر یهاتع اد نرده ؛الو(-2)شکل  ینردبان

از  شتریب ، گاهیج(-2)شکل  ع د 20تا  10 معموالً بین

و بسیار  زيآن از نو  متناوب، ر یآون  نیمنافذ ب ؛ع د 20

 تا 350متوسط ) یبا طول آون ها اكثراً ؛د(-2)شکل  انبوه

 یو گاه کرونیم 100تا  50 یبا قطر مماس ،(کرونیم 800

آون  در  100تا  40 نیب یو پراكن گ کرونیم 50كمتر از 

اشعه با هاله  میآون  و پارانش نیمنافذ ب ؛متریلیمهر 

 نیبا منافذ ب ان ازههم باًيتلرگرد و  صور بهرفته،  لیتحل

 900 مساویطول كم )كمتر و  نیانریبا م برهایف ؛یآون 

 تا  خیم؛ نازک برهایف وارهي خامت د ؛(میکرومتر

پراكن ه و  صور به یدر ملطع عر  یمحور یهامیپارانش

و  فهيصور  تک ردهب یوباشعه چ ؛یپراكن ه گروه یگاه

از نو  همرن با  هااشعه بیشتر ؛فهيرد يک تا سه یگاه

  ج(-2)شکل   هیخواب یهاسلول

بستنی میهن صاف چوبهای آناتومی چوب در ويژگی

و تاح ی  پراكن ه آون  برگچوب، پهن به شرح زير بودن :

آن  انهیسال ريح  دوا؛ و(-2)شکل  یابخش روزنه مهین

 نیمنافذ ب ؛ه(-2)شکل  ساده یآون  چهيدر ؛مشخص

 10تا  7 نی)ب متوسطآن از نو  متناوب و  یآون 

 800تا  350متوسط ) یآون ها با طول ؛(کرومتریم

 یو پراكن گ کرونیم 50كمتر از  یقطر مماس ،(کرونیم

آون  و  نیمنافذ ب ؛مربع متریلیمآون  در هر  100از  شتریب

 باًيتلرصور  گرد و هرفته، ب لیاشعه با هاله تحل میپارانش

 نیانریبا م برهایف ی؛آون  نیبه منافذ ب هیو شب ان ازههم

طول كم  گاهی( و کرومتریم 900-1600) طول متوسط

 ؛می خ برهایف وارهيد ؛(میکرومتر 900مساوی )كمتر و 

و  كن هپرا صور به یدر ملطع عر  یمحور یهامیپارانش

 ها در دو ان ازه متفاو ؛ی؛ اشعهپراكن ه گروه یگاه

های های بزرگ معموالً بیش از ده رديفه؛ ارتفا  اشعهاشعه

 بیشتر؛ متریلیمبزرگ در ملطع مماسی بیش از يک 

يک رديو سلول ايستاده در همرن با نااز نو   هااشعه

  حاشیه اشعه
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ع )ه، و(. آوند و فیبرها )الف(، مقط و راش (د–های چوب بستنی: توس )الف مونهمقاطع میکروسکوپی و الیاف وابری شده از ن – 2شکل 

ند هایی که توس شناسایی شدند. آوعرضی )ب(، دریچه آوندی نردبانی، اشعه همگن )ج( و منافذ بین آوندی کوچک و انبوه )د( در چوب

 هایی که راش شناسایی شدنددر چوببا دریچه ساده )ه( و مقطع عرضی )و( 

 

هايی ترين چوبمهم، يکی از (.Betula sp) جنس توس

 خالل، دن انخالل، بستنی چوب است كه در ساخت

 ،1] گیردقرار می مورداستفادهو چاپستیک  1یدن انپزشک

 Betulaدر آمريکای شمالی، گونه توس كاغذی ) [ 10، 3

papyrifera در اروپا ( بیشتر مورد توجه و استفاده بوده و

 .Bای )نلرههای توس )به انضمام روسیه( و ژاپن، گونه

pendula( و توس سفی  آسیايی )B. platyphylla كاربرد )

راش نیز پس از توس، چوب معمولی در بیشتری دارن   

 [ 1]رود می به شماربستنی  تولی  چوب

                                                           
1 Dental wedge 

 زاویه تماس

چوب  های مختلونمونه آب با زاويه تماس 3در شکل 

  پس از ثانیه نخست و دهم آورده ش ه استبستنی 

از ثانیه اول تا ثانیه دهم میزان زاويه تماس  طورمعمولبه

درجه كاهش پی ا كرد  بر اساس نتايج  15تا  10در ح ود 

زاويه تماس مربوم به  بیشتريندر ثانیه اول  آم هدستبه

به نمونه  آنو كمترين  بوده صاف و كاله دايتی هاینمونه

 نیزدهم  در ثانیه  دي ه ش درجه(  9/60میهن صاف )

درجه( را  6/52میهن صاف كمترين مل ار زاويه تماس )

داری با يک يرر ها، تفاو  معنیديرر نمونهنشان داد و 

تغییرا  زاويه تماس قطره آب بر روی سطح  ن اشتن  
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ثانیه( عالوه بر شیمی سطح  15-10) م  كوتاهچوب در 

تر از كیفیت سطح مانن  زبری است و صرفاٌ كم متیثربسیار 

گريزی بیشتر توان  بیانرر آبدن مل ار اين زاويه نمیبو

گیری زبری بنابراين، با توجه به نتايج ان ازه؛ سطح باش 

تر بودن زاويه تماس در نمونه توان گفت كه كمسطح می

تر سطح چوب در اين نمونه میهن صاف ناشی از زبری كم

در مورد  قیقضاو  دق یبرا شودیم شنهادیپاست  

و اثرا  آن بر  یچوب بستن هایسطح نمونه یزگريآب

تماس قطره آب  هيزاو ،یچوب بستن یخواص كاربرد یرو

م    یط کیناميد قطره گذاریبا استفاده از آزمون 

 شود  یرگیان ازه هیثان 120ح اقل 

های زيستی و در سامانه 1بن ی واگلردسته بر اساس

 بیش از زيگرآبصنايع غذايی، زاويه تماس آب در سطوح 

تر از اين ع د است دوست، كمدرجه و در سطوح آب 65

جذب آب و رطوبت باعث واكشی گی چوب ش ه و  [ 11]

 و هاباكتری فعالیت برای را مساع ی همچنین شرايط

، كمتر بودن روازاينكنن   فراهم می هامیکروارگانیسم

برای تولی   ش هگرفتههای به كار چوب دوستیآبمیزان 

سطوح  یترشون گاز سوی ديرر، بستنی مزيت است  چوب

موادِ در  یچسبن گ جهیدرنتآن و  یكشش سطحبا چوب 

به  یبستن یچسبن گ  [12] تماس يا چوب مرتبط است

 است یبستن یفیدر خواص ككلی ی پارامتر  کيچوب 

هايی با ترشون گی باالتر، ق ر  چسبن گی لذا چوب  [13]

 ترن  داشته و مطلوببهتری 

 

 اهنمونه سطح یزبر

 یهانمونه یبرا Rqو  Ra ،Rz یزبر یفاكتورها 4 در شکل

صاف با  هنمی هاینمونهاست   ش هدادهمختلو نشان 

 75/9صاف با  یتيدا هایو نمونه نيكمتر ،کرومتریم 27/3

 برخوردار بودن  (Ra) یزبر نیانریم نيشتریب ، ازکرومتریم

در مورد دو پارامتر ديرر زبری نیز  جينتا اين  (4)شکل 

 مؤثر یزبرو ( Rz)میانرینِ ح اكثرِ قله به دره  تکرار ش :

و در  نيصاف كمتر هنمی هاینمونهدر ( Rq)ها نمونه

داشتن  یدر ساخت چوب بستندايتی صاف، بیشینه بود  

و  رودیم رمهم به شما ا یسطح مطلوب از خصوص تیفیك

قرار  تیثیرمحصول را تحت  يینها تیفیك توان یم یحت

                                                           
1  Vogler 

برای  ،داشته باش  تریكه سطح صاف یچوب  [13] ده 

پژوهش  ناي در  است ترمناس  یمشتر تير اجل  

سطح برخوردار  یمل ار زبر نيصاف از كمتر هنینمونه م

و متفاو  از راش  از نو  صاف هنیم چوبِ ازآنجاكهبود  

نو  گونه  توان تفاو  زبری را بهها بود، میديرر چوب

زبری سطح و زاويه  چوبی ربط داد  در پژوهشی كه بر روی

، راش ش هانجام چهار گونه راش، توس، بلوم و نوئل تماسِ

  [14]ترين زبری سطح را از خود نشان داده است كم

، درمجمو گیری كردن  كه حال، پژوهشرران نتیجهبااين

راش و توس عملکرد مشابهی از خود نشان داده و از اين 

تر بودن ها كمان   آنمنظر با دو گونه ديرر كامالً متفاو 

مواد استخراجی در راش و توس را عامل اصلی كم بودن 

در البته باي    [14]شان اعالم كردن  تماس و زبری زاويه

زان زاويه تماس بر میداشت كه زبری سطح، مانن   نظر

با  كهینحوبهاست؛  مؤثرچسبن گی مواد بر روی چوب 

  [15، 12] ياب افزايش زبری سطح، چسبن گی افزايش می

كه پیشتر گفته ش  در صنايع غذايی، اين  گونههمان

شمشیری دو لبه است: از يک سو، افزايش زبری و  مسئله

افزايش بهبود چسبن گی برای استلرار بستنی بر  درنتیجه

، افزايش يررد یسوروی چوب، مطلوب بوده و از 

ها روی ها و قارچچسبن گی سطحی، امکان رش  باكتری

رس ، می به نظر  [15]ده  سطح چوب را افزايش می

زاويه تماس چوب توس و راش درح  زبری سطح و میزان 

 ای از اين دو منظر باش  بهینه
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های مختلف چوب در نمونه (یآب یهادهم )ستون هیسبز( و ثان یهااول )ستون هیدر ثان قطره گذاریپس از  آبتماس  هیزاو -3شکل 

 اند.بندی دانکنگروه دهندهنشانها . حروف انگلیسی روی ستونبستنی

 

 
های ستون، Rq) مؤثر ی( و زبرهای آبیستون، Rz)حداکثرِ قله به دره  نِیانگیم(، های سبزستون، Raمیانگین زبری ) یفاکتورها – 4شکل 

 .دهندرا نشان می بندی دانکنها گروهوف انگلیسی روی ستونحر. های مختلف چوب بستنیگیری شده در نمونهاندازه( زرد

 

 ارزیابی حسی

 بو و ازنظرشود، دي ه می 5كه در شکل  گونههمان

مختلو  هایچوب بستنیداری بین رنگ تفاو  معنی

شون گان بهترين پرسش ازنظرطعم میهن گرد وجود ن ارد  

از حالت تخت  طور وا حیبستنی با ظاهر گرد بهچوببود  

بستنی میهن مطلوبیت بیشتری داشت و درمجمو ، چوب

 به دستگرد، باالترين پذيرش كلی را از سوی مخاطبان 

 باً يتلر شيريپذ زانیگرد هم م یتيدا یچوب بستن آورد 

 شت دا نیمخاطب ازنظرگرد  هنیم یبا چوب بستن یکساني

ده  یوجود دارد كه نشان م های می انی فراوانیگزارش

A 
A 

B 
B 

C 

a 
a 

a 
a 

b 

a 

b 

b 
b 

c 
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كه با آن در  يیتوان  بر طعم درک ش ه غذایچوب م منشی

ش ه، در شرايط كنترل  [1] برذارد تیثیرتماس بوده است 

مختلو، طعم بستنیِ در تماس با آنها را  هایچوب بستنی

 مؤثرن ان كی تغییر داده و بر مطلوبیت نهايی محصول، 

شکل بستنی نیز در ادراک حسی و جذابیت آن نلش   [1]

هايی با ساالن آمريکايی، بستنیدارد  در پژوهشی، بزرگ

تر آن، ترجیح دادن  های پهنشکل كشی ه را بر نمونه

 ای كه در اين پژوهش نیز تکرار ش  ؛ نتیجه[16]

 

 
 بستنیهای مختلف چوبی نمونهحس یابیارز– 5شکل 

 

 ناستو درمحلول  یاستخرج درصد مواد

میهن  در استونمیزان مواد استخراجی محلول در 

داری كمتر از ساير چوب طور معنی(، به%16/2) صاف

اين اختالف بیش از هر چیز به   (6)شکل  ها بودبستنی

چوب بستنی میهن صاف از راش   گرددنو  چوب برمی

و اين چوب نسبت به جنس توس كه در  است ش هساخته

، مواد استخراجی كمتری كاررفتهبه هایديرر چوب بستنی

ناشی از زيادی  تا ح ها بو، رنگ و مزه چوب  [17]دارد 

برای  ،رونيازا ؛ها استمواد استخراجی موجود در آن

شود های چوبی استفاده میساخت چوب بستنی از گونه

ن اشته باشن  و همچنین رنرشان  نامطلوبكه بو و مزه 

در طی مراحل تولی  چوب  سفی  متمايل به كرم باش  

ها اسپری ساعت روی چوب 24آب جوش به م    بستنی،

دلیل بخش بزرگی از مواد استخراجی  نیبه همش ه و 

های با وزن مولکولی محلول در آب )تانن و كربوهی را 

ها همچنان چوبل، حاشود  بااينها خارج میپايین( از آن

كنن   در مل اری از مواد آلی فرار را در خود حفظ می

 هایچوب بستنیاست كه  ش هدادهپژوهشی، نشان 

 1فرار طعم با یترك ،و آروكاريا از توس، راش ش هساخته

 دار لیكربون یگروه عاملدارای  با یتركداشته كه عم تاً از 

و فوران  آروماتیک ،یلیكربون ،یفنول های یآل ئشامل 

مواد غذايی در تماس با  كهيیازآنجا  [3] بودن  ش هساخته

 و س ر ژاپنی های ديرری چون گیالسها و چوباين چوب

 شون ،روزانه در كشورهای مختلو خورده می طوربه

وان برای تها را میاين چوب تركیبا  فرار موجود در

  [10]خطر دانست مصرف انسان بی

                                                           
1 volatile flavor compounds 
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 های مختلفچوب بستنی یدرصد مواد استخراج – 6شکل 

 

 pH مقدار

 و كاله صااف pH 72/6میهن گرد با  هایچوب بستنی

ها ترين نموناهترين و اسای یبه ترتی  خنثی pH 59/5با 

 بین داریمعنی تفاو آماری  ازنظربا آنکه   (7بودن  )شکل 

هاا در میازان تفاو ع دی،  ازنظر اما، ش  مشاه ه هانمونه

 در بساتنی چاوب ازآنجاكاه  باود جزئای هااسی يته نمونه

 ،دارد قارار اسات بستنی كه خوراكی ماده با مسلیم تماس

 ياا و اسای ی خاصایت ذاتای صاور به چاوب خود اينکه

 نهاايی كیفیات درازما   در توانا می باش  داشته قلیايی

 كاه چاوبی منظاور با ين  دها  قرار تیثیر تحت را بستنی

 باشا  داشاته (pH= 7) خنثی به نزديک اسی يته خاصیت

های تجاری كمای طوركلی، بیشتر چوببه  تر استمطلوب

حاال، تاوس و راش جازو   بااين[17] حالت اسی ی دارنا 

 به شمار pHو باالترين  ترين حالت اسی یهايی با كمچوب

  [19، 18]رون  می

 

 
 های مختلفچوب بستنی میزان اسیدیته – 7شکل 

 

 

a a 
a 

a 

b 
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 یریگجهینت
مورد استفاده در چوب  یگونه چوب يیپس از شناسا

 نيشتریتوس ب چوبمشخص ش  كه  یواردات یهایبستن

چوب  ازآنپسشته و دا یساخت چوب بستن دركاربرد را 

 آبسالنگتوس، چوبی است كه در ساخت   راش قرار دارد

در  زيادی دارد  د)چوب بستنی پزشکی( نیز كاربر

میهنِ گرد كه ، هابستیچوب كیفی یهایژگيو یریگان ازه

زاويه تماس، زبری سطح و  ازنظربود،  ش هساختهاز راش 

 هابستیچوبمیزان مواد استخراجی متفاو  از ديرر 

گرد  هایچوب بستنیحال، از توس( بود  بااين ش هساخته)

كنن گان پذيرش كلی از انوا  صاف آن در نظر مصرف

های كیفی، مطلوبیت ويژگی غیرازبه بیشتری داشتن  

چوب بستنی بر طعم بستنی، هزينه تولی   تیثیرظاهری و 

 یكه تول ان ترين عواملیو قیمت ماده اولیه نیز از مهم

 نهي  هزبه آن توجه دارن  یصنعت چوب بستندر كنن گان 

 چوب توس كمتر از چوب راش است مترمکع هر   يخر

چوب توس نسبت به راش  یاقتصاد ازنظر درنتیجه  [20]

را نیز چوب صنوبر   يالبته با  صرفه اقتصادی بیشتری دارد

تا  داشت در نظر یچوب بستن  یمنبع تول کي عنوانبه

 یچوب بستن  یو تول تیمین یبرا زین یبتوان از منابع داخل

 استفاده كرد 

های كیفی در اين پژوهش، برآوردی از برخی ويژگی

در انتخاب توان  های وارداتی انجام ش  كه میچوب بستنی

بستنی به گونه داخلی مناس  يا جايرزين برای تولی  چوب

های ديرری جنبه، حالنيبااتولی كنن گان كمک كن   

خوری يا مانن  میزان ترک مورداستفادههای كیفیت چوب

مجمو  با  قرار گیرد  موردتوجهای ش ن نیز باي  تراشه

و صرفه  یكاربرد هاییژگيو یرگیتوجه به ان ازه

ساخت چوب  منظوربه یگونه چوب نتريمناس  ،یاقتصاد

  شودیم یتوس معرف ،یبستن
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IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  wwoooodd  ttyyppee  aanndd  iinnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iimmppoorrtteedd  wwooooddeenn  iiccee  

ccrreeaamm  ssttiicckkss    

  

  
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. 

Keywords: Popsicle, Wood identification, pH, Surface 

adhesion, Food industry. 
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