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 چكیده 
شده است. روش مرسوم مشابه پنیر ریکوتا است، که توسط دامداران محلی در روستاهای ایران از دیر باز تولید میلور نوعی پنیر 

باشد، هرچند امروزه جهت تولید آن از شیر یا ترکیبات شیری مثل ماست یا دوغ نیز پنیر میجهت تولید این نوع پنیر استفاده از آب

کننده شود، اما به دلیل نداشتن عطر و طعم و همچنین رطوبت باال از نظر مصرفه مصرف میشود. این پنیر بصورت تازاستفاده می

باشد. برای رفع مشکالت یاد شده، در این مطالعه به تولید پنیر لور از داری آن بسیارکوتاه میزیاد مورد پسند نبوده و مدت زمان نگه

نمونه های  اقدام گردید. دن استارترهای ترموفیل، مزوفیل و مخلوط آن هاپنیر و شیر به کمک انعقاد الکتیکی و اسیدی باافزوآب

 20زمانی؛ روزهای اول، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم)مجموعا بازه 4تکرار برای هر یک از  5هر یک در تیمار و  4محصول در 

 حاصل هایدادهگرفتند. ی مقایسه ای قرارتولید شده و از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی مورد بررسهرتیمار(، نمونه در

دانکن  ایدامنه چند آزمون از استفاده با هاتیمار میانگین شدند. مقایسه آنالیز تصادفی کامال بلوك های طرح براساس آزمایش ها از

تجزیه واریانس استفاده  درصد انجام شد.  برای بررسی اثر تیمار بر روی صفات مورد مطالعه از طرح کامال تصادفی برای 5در سطح 

گردید. برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین صفات مورد مطالعه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. به منظور تجزیه 

ر این انجام شده د آزمایشاتنتایج پیش. شد کارگرفتهبه Excelها نرم افزار و جهت رسم نمودار SASها نرم افزار و تحلیل داده

، لذا در تهيه كليه تيمارهاي گرددچرخ در فرموالسیون پنیر لور، باعث افزایش بازده تولید میتحقیق نشان داد که استفاده از شیر پس

نتایج مقایسه میانگین تیمارها برای ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر لور پنير لور در اين تحقيق، از آب پنير و شير توامان استفاده شد.  

بود، که به طور معنی  pHروز نگهداری، نمونه شاهد)اسیدی( دارای باالترین میانگین 21با آزمون دانکن نشان داد که در مدت زمان

ترین اسیدیته، کمترین میزان ماده خشک و بیشترین نمونه شاهد)اسیدی( همچنین پایین (.>05/0p)داری از سایر تیمارها بیشتربود

روز نگهداری  21مقایسه با سایر تیمارها در روز های اول و بیست و یکم به خود اختصاص داد. در مدت زمانمیزان پروتئین را در 

داری در مقدار چربی ایجاد نشد. نتایج مقایسه میانگین تیمارها برای ویژگی های حسی پنیر لور )ظاهر، گونه تغییر معناپنیر لور، هیچ

از نظر استارتر،  با شده تولید پنیرهای که داد نشانکلی( با آزمون دانکن طعم، بو، پذیرشپذیری، رنگ، ای، برشبافت نرم و خامه

 داری با نمونه شاهد داشت.و امتیاز آن ها، در پایان مدت نگهداری تفاوت معنیپذیری نسبت به نمونه شاهد بهتر بودهبرش

(، >05/0p)داری با تیمار مخلوط داشتا کسب کرد، که اختالف معنیاز نظر رنگ در روز بیست و یکم تیمار ترموفیل باالترین امتیاز ر

دار نبود و نیزدر روزهای اول، هفتم و چهاردهم اختالف بین میانگین تیمارها از نظر رنگ معنی دار سایر تیمارها اختالف معنی اما با

دار بود. تیمار مزوفیل ر بوده وتفاوت بین آن ها معنینبود. همه پنیرهای تولید شده با استارتر، از نظر طعم نسبت به نمونه شاهد بهت

در روز اول و استارتر مخلوط در سه بازه زمانی دیگر به لحاظ طعم بهتر از سایر تیمارها بودند. در کلیه چهار بازه زمانی باالترین 

در آخرین روز با تیمار ترموفیل اختالف  و میانگین بلحاظ بو مربوط به تیمار مخلوط بود، که در سه بازه زمانی اول با تیمار شاهد

داری از سایر تیمارها کلی امتیاز نمونه مخلوط، به استثنای روز چهاردهم، با تفاوت معنیپذیرش از نظر (.>05/0p)دار داشتمعنی

ات فیزیکوشیمیایی و حسی تجزیه واریانس صفاز  میانگین اثرات تیمار، زمان و نیز تیمار در زمان با استفاده  (.>05/0p) بیشتر بود

دربسیاری از شاخص ها نسبت به  مخلوطتیمار تیمارهای آزمایش،  بین در که نتایج این مطالعه حاکی از آن بودپنیرلور تعیین شد. 

سایر تیمارها برتری داشته و تیمار ترموفیل با وجود برتری در برخی از شاخص ها، به طور کلی مقبولیت الزم را نداشت. بنابراین 

 تیمار مخلوط به عنوان نمونه منتخب معرفی شد. 
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