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 بهبود كيفيت حسي روغن دنبه گوسفند با به كارگيري روش هاي بوگيري غيرصنعتي عنوان پروژه: -

 990417-056-13-13-2:پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:پروژهخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به نام و نام -

 لواميررضا شويک دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 ، زهرا عبادي، نادر پاپينژادرزمجوي اخگر  راحلهخانوادگي همكاران:نام و نام -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا:  -

 1/6/1399شروع: تاريخ -

 ماه 12: مدت اجرا -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به    60808با شماره  2/10/1400اين اثر در مورخ  -

 ثبت رسيده است. 

 نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده

ي صنايع اند. با توسعهكردهاي براي پخـت و پـز استفاده ميايرانيان از قديم از روغن دنبه به طور گسـترده

ها و مضر جلوه دادن اين روغنسالم سال گذشته براي  50اي كه در پااليش شده و تبليغات گسترده گياهيِ هايروغن

آن مصرف روغن حيواني و روغن دنبه به شدت كاهش يافت. در انجام شد، ، هاي غيرگياهيروغن معرفي كردن

آن با قيمت بسيار  زيادي ازي توليـد شده در كشور به مصرف خوراكي و بخـش ها مقـدار كمـي از روغن دنبـهسال

رسيده است. بخش كمي نيز بـه كشـورهاي  سازي و نسـاجيسـازي، شمعپاييني به مصارف صنعتي از قبيل صـابون

هاي ي روغنكنندههايي كه مصرفعروقي در نسل -هاي قلبيشيوع باالي بيمارياكنون ديگـر صادر شده است. هم

كنندگان به چالش كشانده است. هاي گياهي را نزد متخصصان و مصرفاند، سالم بودن روغنبا منشاي حيواني نبوده

هاي كنندگان از سالمت روغنو عدم اطمينان مصرف خوراكي هاي روغنقلبات گسترده در فرآوردهبه دليل تچنين هم

حال بوي با ايناستفاده از روغن دنبه در حال افزايش است.  ،آنان به طب ايرانيروزافزون گياهي تصفيه شده و توجه 

است براي رفع يا كاهش شدت آن اقدام كرد. ي روغن دنبه در بازاريابي حسي اين محصول اثرگذار بوده و الزم ويژه

ي فرآيندهاي شود. اين فرآيند بر پايهاز فرآيند بوگيري استفاده مي ،هاي گياهي و دامياز روغن بوبريدر صنعت براي 

هاي ي روغناتواند با ايجاد اسيدهاي چرب ترانس  از ارزشمندي تغذيهحرارتي در دماي باال است كه خود مي

هاي منتخب و غير مخرب اقدام به بوبري روغن دنبه بكاهد. در اين پروژه با استفاده از روش جمله روغنخوراكي از 

فرآيند مورد استفاده در بويري ار روغن . مطالعه شدهاي حسي و وضعيت اسيدهاي چرب محصول دنبه شده و ويژگي

كه اسيدچرب دنبه ايجاد نكرد. ضمن آن دنبه كارآمد بوده و اين فرآيند تغييري در وضعيت اسيدهاي چرب روغن

تواند كاربرد آن را در صنعت غذا افزايش داده به از روغن دنبه مي بريبوترانس آن نزديک به صفر بود. بنابراين، 
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