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تأثريأستبدال زيت زهرة الشمس بسيت الكتان ادلدعم بسيت احلبت 
 3السوداء ألطالت العمر اخلسني للمايونيس الغني باألوميغا 

 .م. وداد فاضل عباسكريم فانوس                    أفرح 
 قسم االقتصاد المنزلي / كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد

Journalofstudies2009@gmail.com 
 :الممخص
نسب مختمفة مف  بأستبداؿ 3أجريت الدراسة لغرض تصنيع مايونيزصحي غني باألوميغا           

اذ اختيرت ىذه النسبة % 10زيت زىرة الشمس  بزيت الكتاف المدعـ  بزيت الحبة السوداء  بنسبة 
% افضؿ نتائج  ، 01اسابيع اذ اعطت نسبة 8اعتمادا عمى نتائج  دراسة سابقة  لخزف الزيت لمدة 

و التي B3 وB2و B1 كعينة سيطرة  ومعاممة Bمعامالت مف المايونيز تمثمت معاممة  4تـ تصنيع 
، (30,20,10أستبدؿ فييا زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المحسف بزيت الحبة السوداء بالنسب ) 

اسابيع 6اسابيع و3يـو و0ـ( مدة 0+5في الثالجة بدرجة حرارة )عمى التوالي ، خزنت العينات 
حامض البالمتيؾ حدوث زيادة في قيـ كؿ مف .أظيرت نتائج تقدير االحماض الدىنية لممايونيز 

ممغـ /  2.9,2.58,3.5والستياريؾ والمينولينيؾ بزيادة نسب االستبداؿ فكانت في معاممة السيطرة 
   B3االخرى اذ بمغت في معاممة  غـ  وارتفعت القيـ في معامالت المايونيز011

انخفاض  معنوي في قيـ كؿ مف عمى التوالي ,بينما حدث  011( ممغـ /  13.25,3.12,4.22)
اذ بمغت في معاممة السيطرة  Bحامض المينوليؾ واالوليؾ مقارنة مع معاممة السيطرة 

عمى ( 28.31,23.89بمغت )B3  غـ عمى التوالي اما في  معاممة 011ممغـ /36.2,32.21
،وقيـ البيروكسيد،وقيمة حامض PHأما بالنسبة لمتطور الحاصؿ في الرقـ الييدروجيني  التوالي،

، بينت النتائج عدـ وجود فروؽ لممايونيزلمعينات كانت أقؿ مف عينة معاممة السيطرة  الثايوباربيوترؾ
معنوية احصائيا في ثباتية المستحمب بالحرارة وبدوف حرارة واظيرت نتائج  التقييـ الحسي الى وجود 

ر عمى اقؿ درجة مف حيث التقبؿ العاـ بعد مرو Bفروؽ معنوية احصائيا فقد حصمت معاممة السيطرة 
 .اسابيع مف الخزف وتشير النتائج كانت المعامالت مقبولة حسيا 6

 (.3االوميغا  المايونيز، زيت الكتاف ،زيت الحبة السوداء،األحماض الدىنية،)الكممات المفتاحية: 
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The effect of replacing sunflower oil with linseed oil fortified with black 

seed oil to extend the shelf life of omega-3-rich mayonnaise. 

Farah Karim Fanous Asst                                     Wedad Fadel Abbas 

University of Baghdad / College of Education for Girls / Department of 

Home Economics 

 Abstracts: 

          The study was conducted for the purpose of manufacturing healthy 

mayonnaise rich in omega-3 by replacing different percentages of sunflower 

oil with flax oil fortified with black seed oil by 10%. Mayonnaise was 

represented by treatment B as a control sample and treatment B1, B2, B3 and 

in which sunflower oil was replaced with improved linseed oil with black 

seed oil in the proportions (30,20,10), respectively. The samples were stored 

in the refrigerator at a temperature of (5+1 C) for 1 day, 3 weeks and 6 

weeks. The results of estimating the fatty acids of mayonnaise showed an 

increase in the values of palmitic acid, stearic acid and linolenic acid by 

increasing the replacement rates, and it was 2.9,2.58,3.5 mg / 100gm, and the 

values increased in the other mayonnaise treatments, which amounted to 

(13.25,3.12,4.22) mg in the B3 treatment. / 100, respectively, while there 

was a significant decrease in the values of both linoleic and oleic acid 

compared with control treatment B, which amounted to 36.2,32.21 mg / 100 

g in the control treatment, respectively, while in the B3 treatment it reached 

(28.31,23.89) respectively. The results showed that there were no statistically 

significant differences in the stability of the emulsion with heat and without 

heat, and the results of the sensory evaluation showed that there were 

statistically significant differences, the control treatment B obtained The 

lowest degree in terms of general acceptance after 6 weeks of storage, and 

the results indicate that the treatments were sensory acceptable. 

Key words: (mayonnaise, linseed oil, black seed oil, fatty acids, omega-3). 

 
  :المقدمة

فاتحات الشيية المنتشرة في جميع انحاء العالـ التي ازداد  يعد المايونيزمف         
الطمب عمييػا فػي السنوات االخيرة   مع زيادة  اتجاه االستيالؾ في مجتمعاتنا نحو 
الوجبات السريعة واالطعمة الجاىزة ،ويعد المايونيز مصدرا ىامًا لمبروتيف والفيتامينات 

( كما يعد المايونيز مستحمبا 0والبيض فيو) الذائبة  في الػدىوف لوجود الزيت النباتي
%، ويعرؼ المايونيز بحسب 81-71لمزيت في الماء اذ يصؿ محتواه مف الزيت بيف 

تحديد النوعية لوكالة  الغذاء والدواء االمريكية  كأطعمة نصؼ صمبة مستحمبة ومنتجة 
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د مف زيت نباتي صالح لألكؿ وخؿ وحمض الميموف وصفار البيض مع بعض الموا
المسموح بأضافتيا اختياريا مثؿ الممح والسكريات الطبيعية والخردؿ والتوابؿ او اي 

( ويعتمد انتاج المايونيز بوصفة مستحمبا ناجحا  ومتوازنا 2نكية مناسبة وغير ضارة)
عمى عدة  عوامؿ  منيا كمية كؿ مف الزيت وصفار البيض المضاؼ وطريقة المزج 

 (3ور المائي)والسرعة المستخدمة ونوعية الط
كما يعد المايونيزمف االغذية مرتفعة السعرات نظرا الى محتواه العالي مف الدسـ        

( وعادة مايستخدـ زيت زىرة الشمس في 4%)81،اذ قد تصؿ نسبة الزيت فيو الى 
(  ولكنو يفتقر الى حمض 6تصنيع المايونيز الذي يرتفع فيو حمض المينوليؾ)االوميغا 

اكد خبراء التغذية اىمية الحفاظ عمى مستوى متوازف بيف (, 3)االوميغا المينولينيؾ  
في النظـ الغذائية فزيادة مستوى احدىما دوف االخر  6واالوميغا 3حوامض االوميغا 

يؤدي الى حدوث خمؿ في النظاـ الفسيولوجي  ,فقد اظيرت دراسة لعمماء مف جامعة 
الغنية بحامض المينوليؾ الدىني  ايست انجميا البريطانية اف استيالؾ االطعمو

( ضار بالجسـ حيث تؤدي لالصابة بالسرطاف واظيرت الدراسة اف 6-)اوميكا
يؤدي  6-الى جانب حوامض االوميغا3-استيالؾ الحوامض الدىنية مف نوع االوميغا

في  3-( تنتشر حوامض االوميغا5الى الوقاية مف االصابة بالتياب القولوف التقرحي)
خاليا جسـ االنساف وتكوف متحدة بغشاء الخمية وليا تاثير في مكونات كؿ خمية مف 

الغشاء الخموي وتعطييا الشكؿ الطبيعي وتحدد دخوؿ المواد وخروجيا منيا كما ليا 
اذ    Eicosonoidsوتخميؽ االيكوسنديدات   Gene expressionدور في تنظيـ  

المناعية ودرجة الحرارة والخثرة  ميـ في ضغط الدـ واالستجابةاف لاليكوسنديد  تأثير 
الدموية ونمو الخاليا وكؿ جزء مف االيكوسنويد لو تاثير مختمؼ في اجزاء الجسـ 

اف االيكوسنويد لو  6-واالوميغا 3-المختمفة وكؿ نوع يعتمد انتاجو عمى نسبة االوميغا
ذي يصنع تاثير اشبو باليرموف لكنو ينتج ويستيمؾ في الخمية نفسيا خالفا لميرموف ال

في خمية ويستعمؿ في خاليا اخرى، كما اف االيكوسنويد اليحدث التاثير نفسو في 
 (.6جميع الخاليا )
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مفيد Omega3اف االستيالؾ البشري لالحماض الدىنية مف نوع اؿ( 7اشار   )      
القمب واالوعية الدموية وتقميؿ االلتيابات المزمنة مثؿ  جدا لمتقميؿ مف االصابة بامراض

ارتفاع ضغط الدـ ومرض السكري وامراض المناعة والسرطاف والتياب المفاصؿ، 
 3اقترحت العديدمف الدراسات السريرية اف عمميات التمثيؿ الغذائي الحماض االوميغا

خالت الجراحية الدىنية تكوف مفيدة في منع المضاعفات الطبية المختمفة لمتد
تفيد في مكافحة تصمب الشراييف وخفض الدىوف لمرضى  3فاالحماض الدىنية اوميغا 

(، واظيرت الدراسة اف استيالؾ 8فرط شحميات الدـ واثار اخرى صحية مفيدة )
 0:0وبنسب  6-الى جانب حوامض اوميكا 3-الحوامض الدىنية مف نوع االوميغا

عمى اعراض االكتئاب في المستقبؿ فالمالحظ  وىي نسب يمكف اف تساعد في السيطرة
 21:0اف العادات الغذائية في الدوؿ المتقدمة كانكمترا والواليات المتحدة تصؿ النسبة

(. 9وربما اكثر وىذا انحراؼ خطير عف خط الصحة العامة ) 6-الى اوميكا3-اوميكا 
الف زيادتيا  3-كاكما يجب الحذرمف تناوؿ كميات زائدة مف الحوامض الدىنية نوع اومي

 (.10تؤدي الى سيولة الدـ ويؤدي ذلؾ الى النزؼ )
 

بأستبداؿ   3، لذا فقد ىدؼ البحث الحالي الى تصنيع مايونيز صحي غني باالوميغا 
 زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المحسف بزيت الحبة السوداء بنسب مختمفة

 
 المواد وطرائق العمل

 مكونات المايونيز-
المواد التالية في تحضير المايونيز وشممت زيت زىرة الشمس وبيض وماء استعممت 

وسكر وخؿ ابيض وخؿ وخردؿ وممح وفمفؿ ابيض تـ الحصوؿ عمى جميع المكونات 
%، 01مف االسواؽ المحمية فضال عف زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء بنسبة 

اسابيع اذ اعطت نسبة 8لمدة  اذ اختيرت ىذه النسبة اعتمادا عمى نتائج خزف الزيت
 %افضؿ نتائج01
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 تصنيع مايونيز صحي-
 4( يبيف نسب المكونات الداخمة في تصنيع المايونيز اذ تـ تصنيع0جدوؿ رقـ).,

بالمكونات القياسية لممايونيز كعينة سيطرة ثـ Bمعامالت مف المايونيز تمثمت معاممة 
الشمس بزيت الكتاف المدعـ بزيت %مف زيت زىرة 01التي استبدؿ فيياB1معاممة 

% مف زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف 21التي استبدؿ فيياB2الحبة السوداء ومعاممة
% مف زيت زىرة الشمس 31التي استبدؿ فيا B3المدعـ بزيت الحبة السوداء ومعاممة 

 بزيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء اذ تـ خمط الممح والخردؿ والفمفؿ االبيض مع
ثواني وىذا يسمى بالطور المائي 5البيض الكامؿ والماء عمى السرعة المتوسطة لمدة 

،ثـ اضيؼ الزيت بشكؿ سيؿ غير منقطع لمنع انكسار المستحمب وىو يمثؿ الطور 
الدىني ، عبا المنتوج في قناني زجاجية  معقمة ومحكمة الغمؽ في الثالجة بدرجة 

 ابيع الجراء الفحوصاتاس6اسابيع و3يوـ و0ـ( مدة 0+5حرارة )
 

(0جدوؿ رقـ )  
 المكونات%

 
 المعامالت                             

B        
 )السيطرة(

           B1 
%(زيت كتان 11)

 مدعم           

B2          
%( زيت كتان      (20
 مدعم

B3     
%( زيت  31

  كتان مدعم
     49    56         63               70        زيت)مل(

     10 11          10              10          بيض)غم(
   54.    54.             5. 4              4.5          ماء)مل(

 2.5    52.          5.         2   2.5          سكر)غم(
 خل 

 ابيض)مل(
           5 
   

    5 
   

         5       5 

    31.       31.         3.         1 1.3          خردل )غم(
      51.      51.         1.5      1.5          ممح)غم(
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 فمفل ابيض

 )غم(

 
      1   .5   
    

 

 
   1   .5           

 
       .5 0                             

 
   .5 0     

زيت الكتان 
 المدعم

 

     ___               7           14       
  

     21    

 
 االختبارات الكيميائية لممايونيز-0
 استخالص الزيت مف المايونيز-

 ( وتضمنت الخطوات التالية:11أعتمدت طريقة )
( مؿ 41و) ( مؿ مف كموروفروـ21(غـ مف المايونيز وأضيؼ لو )21أخذ ) -

 ) دقيقة.2( مؿ ماء مقطر وخمطت لمدة )0ميثانوؿ و)
 ( دقيقة.5( مؿ مف الكمورفوـر وخمطت لمدة )21أضيؼ ) -
 رشح المزيج مرتيف بأستعماؿ صوؼ زجاجي ثـ بورؽ ترشيح. -
 يحتوي الراشح عمى كموروفروـ وميثانوؿ وماء وزيت. -
( عف الطبقة وضع الراشح في قمع الفصؿ لفصؿ الطبقة العميا )الكمورفو  - ـر

 السفمى )الطبقة المائية(.
(ـ وتحت ضغط مخمخؿ بأستخداـ المبخر الدوار 41تـ تبخير المذيب الكمورفوـر في )

(rotary evaporator.لمحصوؿ عمى الزيت ) 
 
 قياس الرقم الييدروجيني-

تـ قياس الرقـ الييدروجيني لعينات زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء بحسب 
مؿ مف العينة واضيؼ ليا 5اذ تـ اخذ  PHmeter( باستعماؿ جياز12د في )ماور 

 مؿ مف مذيب  اليكساف  لمزيت وتـ قياسيا5
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 - تقدير قيمة البيروكسيد 
تـ تقدير قيمة  الرقـ البيروكسيدي  لعينات زيوت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء 

مؿ  31مؿ مف الزيت المستخمص في 5( اذ تمت اذابة 13) A.O.A.Cوفؽ طريقة  
( بعدىا اضيؼ 41% حامض الخميؾ الثمجي و61مف المذيب ) مؿ  5.1% كموروفوـر

دقائؽ مع التحريؾ المستمر وبعدىا 5مف محموؿ يوديد البوتاسيـو المشبع ويترؾ لمدة 
 % ثـ سحح االنموذج0مؿ مف كاشؼ النشا 1.5المقطر و مؿ مف الماء31اضيؼ 

عياري مف محموؿ ثايوسمفات الصوديوـ مع الرج بشدة خالؿ عممية التسحيح  1.10مع
 كغـ وزيت وكاالتي 0ثـ تـ حساب قيمة البيروكسيد عمى اساس عدد المكافئات لكؿ 

        

 
  زيت كغـ   ممي مكافئ  البيروكسيد قيمة 

S3  =مؿ مف ثايوسمفات الصوديـوO2S2Na  
Nالصوديـو = عيارية ثايوسمفات 
g(=عدد غرامات الزيت )النموذج 
 

 - تقدير قيمة الثيوباربتيوريك 
(والتي تتمخص بما ياتي :تـ 14تـ تقدير حامض الثيو باربتيوريؾ حسب طريقة   )

%( مف  21مؿ( مف محموؿ بارد يحتوي عمى)25غـ( مف النموذج مع )0تجنيس )
الفسفوريؾ ذي التركيز ( المذاب في حامض TCAحامض الخميؾ ثالثي الكمور )

2M مؿ واكمؿ 51دقيقة نقؿ الخميط الى دورؽ حجمي سعة 2في جياز التجنيس لمدة
مؿ واجري لو طرد 25الحجـ الى حد العالمة بالماء المقطر ورج الخميط واخذ منو 

دقيقة( ثـ رشح الخميط خالؿ ورقة 31دورة/دقيقة( لمدة ) 3111مركزي بسرعة )
مؿ( مف 5( مف الراشح الى انبوبة اختبار واضيؼ اليو )(5mlثـ نقؿ 0الترشيح رقـ

) المذاب في الماء المقطر مزجت محتوياتيا M.)1 115بتركيز  TBAمحموؿ كاشؼ 
-06ووضعت في انابيب االختبار واغمقت باحكاـ وحفظت في مكاف معتـ لمدة )

قيقة د31ساعة( في درجة حرارة الغرفة او تسخيف المحتويات في حماـ مائي لمدة 05
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( وتـ عمؿ عينة ضابطة خالية مف الزيت Tarladgis ,0964اتبعت طريقة )
((Blank   بالخطوات السابقة نفسيا عدا خطوة اضافة الزيت وتـ قياس االمتصاصية

نانوميترباستخداـ جياز المطياؼ الضوئي  531الناتج عمى طوؿ موجي  Aلموف 
وقد تـ التعبير عف القيمة  5.2بضرب قيمة االمتصاصية بالمعامؿ TBAحسبت قيمة 

 ( لكؿ كغـ  وحسب المعادلة االتية :MDAعمى اساس ممغـ مالوف الدييايد )
 5.2× قيمة االمتصاص الضوئي  )ممغـ مالوف الدييايد  /كغـ (=TBAقيمة حامض 

 
 االختبارات الفيزيائيو لممايونيز-2

  Emulsion stability measurementتقدير ثباتية المستحمب
غـ ـ مف كؿ نموذج 05، اذ تـ وزف  (05 (قدرت ثباتية المستحمب حسب ماذكره

ثـ وضعت بجياز الطرد  F0مؿ ووزنت وتمثؿ  05ووضعت في انابيب ذو حجـ 
ثـ ازيمت الطبقة العميا مف الدىف  xg 5111دقيقة عمى سرعة  31المركزي لمدة 

 ماد عمى المعادلة:وحسبت ثباتية المستحمب باالعت F2ووزنت وىذا الوزف يمثؿ 
              

  

  
     

 (Ostwaldقدرت المزوجة باستعمال جياز استوالد )
غـ مف نماذج المايونيز ثـ قدر الزمف الالـز النسيابيا خالؿ مسافة 05اذ تـ اخذ 

 ) وذلؾ باالعتماد عمى المعادلة التالية:(16معينة بدرجة حرارة الغرفة وفؽ ماذكره )
كثاقتو ]/[ وقت مرور   لزوجة الماء/لزوجة السائؿ =[وقت مرور الماء 

 كثافتو] السائؿ
 

 التقويم الحسي
تـ اجراء التقييـ الحسي لعينات المايونييز مف قبؿ اساتذة متخصصيف فيقسـ االقتصاد 

واستخدمت استمارة  01المنزلي وموظفي وزارة العموـ والتكنموجيا، اذ بمغ عدد المقيمييف 
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( 07تقويـ لمصفات الحسية )الموف ,الرائحة ,النكية ,القواـ ,التقبؿ العاـ(المقترحة مف )ال
 (.2كما في الجدوؿ )

 استمارة التقويـ الحسي. (:2جدوؿ رقـ )

 الصفػػػػة
 النمػػػػػػوذج

B B1 B2 B3 

     الموف
     الرائحة
     النكية
     القواـ

     التقبؿ العاـ
 
 جداغير مقبوؿ -0
 غير مقبوؿ-2
 غير مقبوؿ قميال-3
 متوسط-4
 مقبوؿ قميال-5
 مقبوؿ-6
 مقبوؿ جدا-7
 مقبوؿ الى حد كبير-8
 مقبوؿ لمغاية-9
 التحميؿ االحصائي -3-8

(  في 2108) SAS-Statical Analysis Systemاستعمؿ البرنامج االحصائي
المعامالت المختمفة في الصفات المدروسة وفؽ تصميـ  تحميؿ البيانات لدراسة تاثير
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( (، وقورنت الفروؽ المعنوية بيف المتوسطات باختبار اقؿ فرؽ CRDعشوائي كامؿ
 (.Least Significant Difference-LSDمعنوي )

 النتائج والمناقشة          
 تقديراالحماض الدىنية في المايونيز -0

الدىنية والتي شممت )البالمتيؾ، الستياريؾ، المينوليؾ، ( قيـ االحماض 3يبيف الجدوؿ )
المينولينيؾ، االوليؾ( لمعامالت المايونيز المختمفة ،تشير نتائج التحميؿ االحصائي الى 

يـ االحماض ق في ،((P≤1.15وجود فروؽ معنوية احصائياعند مستوى احتمالية  
ـ كؿ مف حامض البالمتيؾ الدىنية لممعامالت المختمفة اذ لوحظ حدوث زيادة في قي

والستياريؾ والمينولينؾ بزيادة نسب استبداؿ زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المدعـ 
غـ 011ممغـ/ B.،53.،582.،92بزيت الحبة السوداء فكانت في معاممة السيطرة 

عمى التوالي ،وارتفعت القيـ في معامالت المايونيز االخرى اذ بمغت في معاممة 
B3.،224.،023.،2503 /غـ عمى التوالي.011ممغـ 

كما تشير النتائج في الجدوؿ ذاتو الى حدوث انخفاض في قيـ كؿ مف حامض 
اذ بمغت قيمة B السيطرة معاممة مع ،مقارنة((P≤1.15المينوليؾ واالوليؾ معنويا 

غـ عمى 011ممغـ / 236،.2032حامض المينوليؾ واالوليؾ في معاممة السيطرة .
  B3يـ في معامالت المايونيز االخرى اذ بمغت في معاممة التوالي وانخفضت الق

غـ عمى التوالي، اف سبب زيادة محتوى حامض المينولنيؾ 011ممغـ/ 3028،.8923.
-aفي عينات المايونيز يرجع الى اف الحامض االساس في زيت الكتاف ىو حامض  

Lenolinic )  ، (08)   اما سبب انخفاض حامضlinoleic   وOleic  يرجع ذلؾ
اذ  Oleicوحامض اؿ   Linoicالى اف اعمى نسبة في زيت عباد الشمس ىو حامض 

( ، كما اتفقت نتائج 09غـ عمى التوالي )011ممغـ/ 236و. 2032بمغت نسبيما .
دراستنا الحالية مع  في دراستو تكويف االحماض الدىنية والثبات التاكسدي لزيت الفوؿ 

يع المايونيز اذ اظيرت نتائج الدراسة احتواء المايونيز السوداني وزيت السمسـ في تصن
   Linolicعمى االحماض الدىنية المشبعة والغير مشبعة اذ بمغت نسبة حامض 
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-a( كما بمغت نسبة حامض 334كما بمغت نسبة حامض االوليؾ ). 31(23.
Lenolinic (27 03  .) 

 
 

 ة في المايونيز.االحماض الدىني(: 3جدوؿ رقـ )
 Palmatic Stearic Linolic a-Lenolinic Oleic العينات

B 3.56 2.58 32.21 2.9  36.2 

B1 3.58 2.58 29.6 5.65 33.58 

B2 3.62 2.60 26.76 8.22 30.2 

B3 4.22 3.12  23.89 13.25 28.31 

 * LSD 0.407 * 0.395 * 3.502 * 2.977 * 3.841قيمة 

* (P≤0.05). 

 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف
 
 الفحوصات الفيزوكيميائية لممايونيز-
 PHقياس الرقـ الييدروجيني -
( االرقـ الييدروجيني لنماذج المايونيز المصنعو باستعماؿ زيت الكتاف 3يبيف الجدوؿ ) 

ي المدعـ بزيت الحبة السوداء وبنسب استبداؿ مختمفة اذ بمغت قيمة الرقـ الييدروجين
و  B2اما بالنسبة لبقية المعامالت ) 224بعد التصنيع .  Bلممايونيز لمعاممة السيطرة

B3 3و (B .( عمى التوالي 484و. 394و. 294فبمغت قيمة الرقـ الييدروجيني فييا )
 1( 15،كما تشير نتائج التحميؿ االحصائي الى عدـ وجود فروؽ معنوية عند مستوى .

P  الرقـ الييدروجيني بعد التصنيع مباشرةويعد الرقـ ( بيف المعامالت  في قيـ
الييدروجيني مف العوامؿ الميمو في تحضيرخمطات المايونيز ومف مالحظة قيـ الرقـ 
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( اذ 21الييدروجيني لممعامالت نجد انيا مقاربة لمعاممة السيطره وىي قريبة لما وجده )
تجاري تراوحت مابيف  اشار الى اف الرقـ الييدروجيني لبعض نماذج المايونيز ال

( الى اف قيـ الرقـ الييدروجيني لنماذج المايونيز 20( كما اشار ) 3.64-.043)
لمنماذج المايونيز التي احتوت عمى زيت الذرة بنسب مختمفة  04, . 93, . 83بمغت .

(  في دراستو عند تحضير 22%(. كما اشار)55, 71, 41وتراوحت ىذه النسب)
مسحوؽ البطاطس بانو لـ يكف  ىنالؾ فرؽ معنوي  في  مايونيز صحي مف مستخمص

( لجميع 843.-693قيـ الرقـ الييدروجيني بعد التصنيع مباشرة اذ تراوحت بيف ).
عينات المايونيز المحضرة بمسحوؽ البطاطس  كامؿ الدسـ. اما في اثناء مدة الخزف 

نت قيـ الرقـ فقد لوحظ انخفاض في قيـ الرقـ الييدروجيني لجميع المعامالت فكا
(( بينما كانت B 4.09اسابيع  لمعاممة السيطرة  3بعد مرور  phالييدروجيني  

عمى التوالي اما بعد  4844و. 394و . 294ىي .  B3و  B2و  B0لممعامالت 
بينما كانت  004ىي .  Bاسابيع مف مدة الخزف فكانت لمعاممة السيطرة  6مرور 

 ( عمى التوالي.254و.  074و .  044لباقي المعامالت االخرى ).
تظير النتائج اف قيـ الرقـ الييدروجيني لممعامالت المضاؼ الييا زيت الكتاف المدعـ 

ويعود ذلؾ الى احتواء    Bبزيت الحبة السوداء كانت اقؿ بقميؿ مف معاممة  السيطرة 
( الذي 23كبات مضادة لالكسدة وىذا يتفؽ مع ماجاء بو )الحبة السوداء عمى مر 

 اظير في دراستو اف لزيت بذور الحبة السوداء لو قابمية عالية في كبح الجذور الحرة.
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تاثير اضافة زيت الكتاف المحسف بزيت الحبة السوداء في تصنيع (: 4جدوؿ )

-اسابيع3-ساعة24خالؿ فترات خزف )PHالمايونيزفي قيـ الرقـ الييدروجيني 
 ـ. 0± 5اسابيع( وبدرجةحرارة 6

 المعامالت
PH 

 مدة الخزف )اسابيع(

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24 المعاممة
)لزيت  Bمعاممة (السيطرة 

 4.11 4.19 4.22 زىرة الشمس 

B0   زيت زىرة الشمس
 4.14 4.21 4.29 % زيت الكتاف المدعـ01+

B2 +21زيت زىرة الشمس %
 زيت 

 الكتاف المدعـ
4.39 4.27 4.17 

B3 زيت زىرة الشمس 
 % زيت الكتاف المدعـ31+ 

4.48 4.32 4.25 

 LSD 0.438 NS 0.407 NS 0.392 NSقيمة 
                                                      NS.غير معنوي : 

 
 لمكرريف*كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ 
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 ( في عينات المايونيزPVالرقـ البيروكسيدي ) -2
يعد الضوء والمعادف كالنحاس مف العوامؿ المشجعو عمى التاكسد والتي بدورىا تؤدي 
الى تمؼ المنتجات والمواد  الغذائية وظيور الطعـ والنكية الغير مرغوبة مما يعمؿ 

ى تمؼ المنتوج وجعمو غير صالح عمى تغيير طبيعة وقواـ المنتوج وبالتالي يؤدي ال
( الى اف قيـ الرقـ البيروكسيدي 4تشير النتائج في الجدوؿ)(24لالستيالؾ البشري)

مميمكافئ 03(  .Bلعينات المايونيز بعد التصنيع مباشرة كانت )لمعاممة السيطرة 
ممي  932و. 852و. 113, فقد كانت . B2, B1 B2كغـ دىف ولممعامالت 0/

ف عمى التوالي ومف نتائج التحميؿ االحصائي يتبيف عدـ وجود فروؽ كغـ  دى0مكافئ /
معنوية في قيـ الرقـ البيروكسيدي بيف المعامالت المختمفة بعد التصنيع مباشرة  عند 

( ،اما في اثناء مدة الخزف فقد لوحظ ارتفاع في قيـ الرقـ  P 1( 15مستوى احتماؿ .
ممي مكافئ  693ىي . Bمعاممة السيطرة اسابيع ل 3البيروكسيدي اذ كانت بعد مرور 

عمى التوالي، كما  952و. 023و. 223كغـ دىف بينما كانت لممعامالت االخرى .0/
تشير نتائج التحميؿ االحصائي الى وجود فروؽ معنوية بيف جميع معامالت المايونيز 

لقيـ اسابيع مف مدة الخزف وارتفعت ىذه ا 3بعد مرور  Bالمختمفة مع معاممة السيطرة 
ممي  B(91 .3اسابيع مف مدة الخزف فقد بمغت  لمعاممة السيطرة   6اكثربعد مرور 

بمغت   B3,  B2, B 0كغـ دىف( بينما بمغ الرقـ البيروكسيدي لممعامالت  0مكافئ/
كغـ عمى التوالي، اذ حافضت جميع المعامالت  0ممي مكافئ / 043و. 263و.393.

اسابيع مف  6بعد مرور  Bرنة مع معاممة السيطرة عمى قيمة الرقـ البيروكسيدي بالمقا
التي  B3( كما يالحظ تفوؽ المعاممة  P 1( 15مدة الخزف عند مستوى احتماؿ .

% عمى  جميع 31بزيت الحبة السوداء بتركيز  حسفاضيؼ ليا زيت الكتاف الم
 معامالت المايونيز المختمفة  في الحفاظ عمى قيـ الرقـ البيروكسيدي ضمف الحدود
المقبولة لغايةنياية مدة الحفظ اذ يعد زيت الحبة السوداء مضاد اكسدة طبيعي قادر 

( في 25عمى كبح الجذور الحرة المتكونة بفعؿ البيروكسيدات وىذا يتفؽ مع ماجا بو )
كاروتيف اذ لـ يكف ىنالؾ فرؽ معنوي -دراسة قيمة البيروكسيد لممايونيزالمصنع مف بيتا

ف عينات المايونيز لعينة السيطرة المصنعو مف زيت عباد بعد التصنيع مباشرة بي
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كاروتيف وجد  -الشمس ومقارنتيا  بالعينات التي تـ فييا استبدؿ  الزيت المدعـ  بيتا 
اف المايونيز المصنع مف الزيوت الغنية بالكاروتينات ليا قيـ بيروكسيد اقؿ اثناء فترة 

كاروتيف –طا في الزيت الغني بالبيتا الخزف  مما يشر الى اف االكسدة تحدث بشكؿ اب
( اف تدعيـ القشدة بزيت بذور العنب ادى الى اف 26كما تتفؽ النتائج مع ماذكره )

تكوف قيـ البيروكسيد في المعامالت المختمفةاقؿ معنويا  مف عينة السيطرة بعد مرور 
( لـ يكف ىنالؾ فرؽ معنوي في قيـ البيروكسيد 27(ريوـ مف الخزف، كما اشا 02
( لجميع عينات المايونيز المصنوعو مف مسحوؽ البطاطس بعد 701-1.77).

التصنيع  مباشرة اما في اثناء مدة التخزيف لوحظ ارتفاع قيمة البيروكسد في معاممة 
روكسيدي السيطرة اما بالنسبة لعينات االستبداؿ فقد لوحظ انخفاض في قيمة الرقـ البي

 B-glucanفي اثناء فترة التخزيف وذلؾ يعود  الى احتواء مسحوؽ البطاطس عمى 
( في دراستو اذ الحظ اف اضافة مسحوؽ الشرش بنسب معينة  كبديؿ 28),كما اشار 

لصفارالبيض في نماذج المايونيز قد ساىـ في خفض قيـ الرقـ البيروكسيدي لتمؾ 
ف اضافة( عند خزف المايونيز عمى درجة حرارة النماذج مقارنة بعينة السيطرة )بدو 

.  28الغرفة لمدة   يـو
تاثير اضافة زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء في تصنيع (: 5جدوؿ )

اسابيع( 6-اسابيع3-ساعة24المايونيزفي قيـ الرقـ  البيروكسيدي خالؿ فترات خزف )
 )ـ.0± 5وبدرجةحرارة ) 

 المعامالت
 

 كغـ دىف(0كغـ/0)POVقيـ 
 مدة الخزف )اسبوع(

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24 المعاممة

لزيت  Bمعاممة (السيطرة(  
 زىرة الشمس 

3.15 3.69 3.90 
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B0   زيت زىرة الشمس
 % زيت الكتاف المدعـ01+

3.00 3.22 3.39 

B2  زيت زىرة
 % زيت 21الشمس+

 الكتاف المدعـ
2.85 3.12 3.26 

B3 زيت زىرة الشمس 
 %زيت الكتاف المدعـ31+ 

2.93 2.95 3.14 

 * LSD 0.402 NS 0.582 * 0.602قيمة 
* (P≤0.05) ،NS.غير معنوي : 

 
 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف  

 
 T.B.Aتقدير قيمة حامض الثيوباربتيوريؾ  -

في عينات المايونيز خالؿ مدة  ( نتائج تقدير حامض الثايوباربيتيوريؾ5يبيف الجدوؿ )
الخزف اذ تشيرالنتائج الى اف قيـ حامض  الثايوباربيوترؾ كانت بعد التصنيع مباشرة 

 1451و. 451فقد كانت . 3BوB 2و B0ولممعامالت  Bلمعاممة السيطرة  1481.
 ممغـ مالوف الدييايد/كغـ  عمى التوالي ، 1441و.

ـ وجود فروؽ معنوية في قيـ حامض ويتضح مف نتائج  التحميؿ االحصائي  عد
 الثايوباربيتيوريؾ

(   اما  P 1( 15بيف المعامالت المختمفة بعد التصنيع مباشرة عند مستوى احتماؿ .
في اثناء مدة الخزف،فقد  لوحظ ارتفاع في قيـ  حامض الثايوباربيتيوريؾ  اذ بمغت بعد 

الدييايد/كغـ ،  بينما كانت ممغـ مالوف  B   .1601اسابيع لمعاممة السيطرة  3مرور 
ممغـ مالوف الدييايد/كغـ عمى التوالي،  1421و  1481و. 541لممعامالت االخرى .
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كما تشير نتائج التحميؿ االحصائي الى وجود فروؽ معنوية في جميع المعامالت 
اسابيع مف مدة الخزف وارتفعت  3بعد مرور  Bالمايونيز المختمفة مع معاممة السيطرة 

 B .1711اسابيع مف مدة الخزف فقد بمغت لمعاممة السيطرة  6يـ بعد مرور ىذه الق
ممغـ مالوف الدييايد/كغـ  بينما  نجد اف قيـ رقـ حامض الثايوباربيتيوريؾ لممعامالت 

B0 وB2 وB3 . ممغـ مالوف الدييايد/كغـ  1541و. 611و. 1641, وصمت الى
ة الثايوباربيتيوريؾ ضمف الحدود عمى التوالي اذ حافضت جميع  المعامالت عمى قيم

  B4كما يالحظ  مف النتائج تفوؽ المعاممة  Bالمقبولة بالمقارنة مع معاممة السيطرة 
% مف زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء عمى جميع  31التي اضيؼ ليا 

معامالت المايونيز المختمفة في الحفاظ عمى قيـ حامض الثايوباربيتيوريؾ ضمف 
المقبولة لغاية نياية مدة الحفظ اذ يعد زيت الحبة السوداء مضاد ا لالكسدة  الحدود

طبيعي قادر عمى اعاقة تنامي الجذور الحرة المتكونو بفعؿ البيروكسيدات وىذا يتفؽ 
( في دراستو  عند تصنيع المايونيز مف زيت نخالة االرز وزيت 29مع ماجاء بو )

وي بعد التصنيع مباشرة اما في اثناء مدة جوز اليند اذ لوحظ عدـ وجود فروؽ معن
في عينة السيطرة اما في العينات االخرى التي  TBAالتخزيف فقد لوحظ ارتفاع في قيمة

تـ فييا استبداؿ الزيت بزيت جوز اليند وزيت نخالة االرز فقد لوحظ انخفاظ في قيمة  
الرز عمى في عينات المايونيز وذلؾ يعود الى احتواء زيت نخالة ا TBAحامض 

(Tocotrienols  وto copherolsوoryzanol  مما ساعد في تقميؿ قيمة حامض  (
TBA .في عينات المايونيز اثناء فترة التخزيف 

تاثير اضافة زيت الكتاف المحسف  بزيت الحبة السوداء في تصنيع  (:5جدوؿ )
-اسابيع3-ساعة24خالؿ فترات خزف )  المايونيزفي قيـ رقـ حامض الثايوباربيوتريؾ

 (ـ.0±5اسابيع( وبدرجةحرارة  )6
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 المعامالت
T.B.A 

 مػػدة الخزف )اياـ( 

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24 المعاممة

 0.070 0.061 0.048 لزيت زىرة الشمس Bمعاممة (السيطرة)  

B0  + زيت الكتاف 01زيت زىرة الشمس %
 0.064 0.54 0.045 المدعـ

B2 +زيت 21زيت زىرة الشمس % 
 0.060 0.048 0.045 الكتاف المدعـ

B3 زيت زىرة الشمس 
 0.054 0.042 0.044 % زيت الكتاف المدعـ31+ 

 LSD 0.0166 NS 0.0177 * 0.0159 NSقيمة 

* (P≤0.05) ،NS.غير معنوي : 

 
 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف

 المزوجة في المايونيز -
يعد تقدير المزوجة مف التقديرات الفيزيائية الميمو التي تفسر التغييرات التي تحصؿ 
لمزيت خالؿ العمميات التصنيعية والخزنية وعند تعرضو لمظروؼ القاسية خاصة اثناء 
القمي العميؽ واستخداـ درجات الحرارة العالية لفترات مختمفة وفترات  متعددة تتناسب 

كسيا مع درجة الحرارة وىذا يعود الى الزيادة في حركة الجزيئات المزوجة عادة تناسبا ع
مما يقمؿ مف قوى الترابط بينيا مما يسيؿ ويزيد مف معدؿ انسيابيا وانخفاض لزوجتيا 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةتدامة . السنة المجلة الدراسات المس

 
 

 
 
 

207 

تمنع مف اقتراب  Cisكما اف وجود االحماض الدىنية غير المشبعو وبصيغة سس
عنو زيادة في قابمية االنسياب الجزيئات مع بعضيا وتكويف ارتباطات داخمية مما ينتج 

اما ارتفاع نسبة المزوجة فيمكف اف يعزى الى ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى 
حدوث تفاعالت االكسدة او البممرة اذ تؤدي تفاعالت االكسدة الى تكويف مجاميع 

نسبة الكاربونيؿ او الييدروكسيؿ التي ترتبط مع السمسمة الكاربونية وبالتالي زيادة في 
( النتائج قيـ المزوجة المستحصؿ عمييا خالؿ 6( ،  يوضح  الجدوؿ )31المزوجة,)

 B))98مدة الخزف لنماذج المايونيز المختمفة اذ بمغت قيمة المزوجة  لمعاممة السيطرة 
و  93و 95ىي  B3وB 2و B0سنيتوير بعد التصنيع مباشرة بينما بمغت لممعامالت 

نتائج التحميؿ االحصائي يتضح وجود فروؽ معنوية في  سنيتبويزعمى التوالي، ومف 91
( اما في اثناء  P 1( 15المزوجة بعد عممية التصنيع مباشرة عند مستوى احتماؿ .

اسابيع لمعاممة  6مدة الخزف فقد لوحظ ارتفاع في قيـ المزوجة اذ كانت بعد مرور 
  B3و   B2و  B0سنيتبويز بينما كانت لممعامالت االخرى   B  ))016السيطرة 

,, سنيتبويز عمى التوالي كما تشير نتائج التحميؿ االحصائي الى 010)  012, 014)
 8عدـ وجود فروؽ معنوية بيف جميع معامالت المايونيز المختمفة،اما بعد مرور 

-B3بينما بمغت  قيـ المزوجة لممعامالت  B))018اسابيع فقد بمغت معاممة السيطرة 
B2-B0   (، لوحظ وجود انخفاض 6وبالرجوع لمجدوؿ ) 010و  013و  015ىي

في  نسبة المزوجة مع زيادة نسبة الزيت في عينات المايونيز المنتجة، وتتفؽ ىذه 
( اذ لوحظوا حدوث انخفاض معنوي في المزوجة لمقشدة المدعمة 30النتائج مع دراسة )

ف المزوجة ( ا32% زيت بذور العنب ، كما  تتوافؽ مع ماذكره )501،. 565بنسبة .
تزداد بزيادة المواد الصمبة االدىنية ، واف التدعيـ بزيت الكتاف ادى الى زيادة محتوى 
المايونيز مف االحماض الدىنية غير المشبعة وخفض نسبة المواد الصمبة الالدىنية في 
المايونيز المدعـ لذا كانت قيـ المزوجة لممايونيز المدعـ اقؿ مقارنة بعينة السيطرة، وقد 

,  انخفاض لزوجة المايونيز بانخفاض نسبة الزيت في المنتج النيائي اذ (33)حظال
 كانت لزوجة المايونيز كامؿ الدسـ اعمى مف لزوجة عينات المايونيز قميؿ الدسـ.
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تاثير استبداؿ زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المحسف  بزيت الحبة (: 6جدوؿ )
اسابيع 6/سنتيبويزخالؿ مدة الخزف  البالغة  السوداء لممايونيز المصنع في قيـ المزوجة

 (ـ.0±5بدرجة حرارة )

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24 المعامالت

 108 106 98 لزيت زىرة الشمس Bمعاممة (السيطرة)  

B0  + زيت 01زيت زىرة الشمس %
 105 104 95 الكتاف المدعـ

B2 +زيت 21زيت زىرة الشمس % 
 103 102 93 الكتاف المدعـ

B3 زيت زىرة الشمس 
 101 101 90 % زيت الكتاف المدعـ31+ 

 * LSD 6.73 * 6.27 NS 6.89قيمة 

* (P≤0.05) ،NS.غير معنوي : 
 

 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف
 
 االستحالب بدوف حرارة -

المستحمب لنماذج المايونيز اذ كانت قيـ االستحالب بعد  ( ثباتية7يوضح الجدوؿ)
فقد  B1,B2  ,B3% ولممعامالت 8780ىي . Bالتصنيع مباشرة لمعاممة السيطرة 

% عمى التوالي ومف نتائج التحميؿ االحصائي 87.88.  و 3784و 6084كانت .
( في  P 1( 15يتضح الى عدـ وجود فروؽ معنوية عند مستوى احتماؿ .

( اما في 34(االستحالب بيف المعامالت المختمفة بعد التصنيع مباشرة وىذا يتفؽ مع
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اسابيع  3اثناء مدة الخزف فقد لوحظ وجود تقارب في الدرجات اذ كانت بعد مرور 
 8280% بينما كانت لممعامالت االخرى كانت  .B  .8681لمعاممة السيطرة 

اسابيع مف مدة الخزف بمغت  6%عمى التوالي ،وبعد مرور   7887و. 5685و.
 B3B2بينما نجد اف قيـ االستحالب لممعامالت  B. ) )3480معاممة السيطرة 

B0.  عمى التوالي، وتشير نتائج التحميؿ  80 88و .  0782و .  5484ىي%
االحصائي الى عدـ وجود فروؽ معنوية في قيـ االستحالب بيف المعامالت المختمفة 

( وىذا  يتفؽ مع ماوجده  P 1( 15توى احتماؿ .اسابيع عند مس 6بعد مرور 
( ايضا تتفؽ نتائج دراستنا الحالية مع ما 36كماتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع )(35)

( الى اف المستحمبات التي تحتوي عمى نسب عالية مف الدىف عادة ما 37وجده  )
يظير  % لذلؾ65تكوف مستقرة الف قطرات الدىف في المايونيز التجاري التقؿ عف 

استقرارا مناسبا واظيرت نماذج المايونيز منخفضة الكولستروؿ  استقرارا ايضا وذلؾ 
عند استبداؿ صفار البيض بعامؿ استحالب اخر اذ اظيرت بعض النماذج استقرارا 
اعمى مف نموذج السيطرة واكد عمى مدى تاثير البروتيف والسكريات المتعددة عمى 

والدىني في المستحمب مما يزيد مف ثباتية المستحمب   تقميؿ التوتر بيف الطور المائي
واظيرت نماذج المايونيز لزيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء استقرار اعمى مف 

 نموذج السيطرة
(: تاثير استبداؿ زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المحسف  بزيت الحبة 7جدوؿ )

دوف حرارة خالؿ مدة الخزف البالغة السوداء في تصنيع المايونيزفي  قيـ االستحالب ب
 (ـ.0±5اسابيع وبدرجة حرارة) 6

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24 المعامالت

 81.34 80.86 81.87 لزيت زىرة الشمس Bمعاممة (السيطرة)  

B0  + زيت 01زيت زىرة الشمس %
 84.54 81.82 84.61 الكتاف المدعـ
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B2 +زيت 21زيت زىرة الشمس % 
 82.17 85.56 84.37 الكتاف المدعـ

B3 زيت زىرة الشمس 
 81.88 87.78 88.87 % زيت الكتاف المدعـ31+ 

 LSD 6.52 * 6.04 * 5.77 NSقيمة 

* (P≤0.05) ،NS.غير معنوي : 
 

 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف
 ثباتية المستحمب بالحرارة  -

المستحمب عند تعريض النماذج لمحرارة العالية بعد وضعيا  ( ثباتية8يوضح الجدوؿ )
درجة مئوية اذ اظيرت النتائج  قيـ االستحالب بعد التصنيع  51في فرف درجة حرارة 

فقد كانت  B3, B2, B0ولممعامالت  81 67كانت.Bمباشرة لمعاممة السيطرة  
ائي  عدـ عمى التوالي، وتشير  نتائج التحميؿ االحص 9976و. 8777و. 6379.

وجود فروؽ معنوية في قيـ االستحالب بيف المعامالت المختمفة بعد التصنيع مباشرة 
اسابيع  3( وبمغت قيـ االستحالب بعد مرور  P 1( 15عند مستوى احتماؿ .

 6681و . 5478% بينما كانت لممعامالت االخرى ىي  .B  .579لمعاممة السيطرة 
  Bت قيـ االستحالب لمعاممة السيطرة اسابيع بمغ 6% اما بعد مرور  6777و.
%عمى التوالي،   6777و. 7778و. 8579% ولممعامال ت االخرى كانت  .8681.

وتشير نتائج التحميؿ االحصائي الى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف جميع المعامالت 
( اثناء مدة الخزف  اف تمؾ النتائج  التتفؽ  P 1( 15المايونيز عند مستوى احتماؿ .

( الذي اشار الى زيادة ثباتية المستحمب بالحرارة لنماذج المايونيز 38ماجاء بو )مع 
منخفضة السعرات المصنعو باستبداؿ عامؿ االستحالب بصفار البيض ببعض انواع 

البروتينات السكريات المتعدده مما ادى الى زيادة المزوجة مما بطئ مف –الصموغ 
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التنافر بيف تمؾ القطيرات وىذا يؤدي الى معدؿ ىجرة قطرات الزيت عف طريؽ تقميؿ 
زيادة استقرار النظاـ الغروي وتوفيرمستحمبات ذات حجـ جسيمات اصغر واكثر 

 وأف عدـ ثباتية المستحمب تعود الى انخفاض المزوجة.(39)استقرارا وذكر 
تاثير استبداؿ زيت زىرة الشمس بزيت الكتاف المحسف  بزيت الحبة (: 8جدوؿ )

اسابيع  6ي تصنيع المايونيزفي  قيـ االستحالب بالحرارة خالؿ مدة خزف  السوداء ف
 (ـ.0± 5وبدرجةحرارة  )

 اسابيع6 اسابيع3 ساعة24بعد  المعامالت

معاممة )السيطرة( لزيت 
 80.86 79.56 80.67 زىرة الشمس

B0  زيت زىرة الشمس
%زيت الكتاف 01+

 المدعمو
79.63 78.54 79.85 

B2 زيت زىرة الشمس 
% زيت الكتاف 21+

 المدعـ
77.87 80.66 78.77 

B3  زيت زىرة
% زيت 31الشمس+

 الكتاف المدعـ
76.99 77.67 77.67 

 LSD 5.275 NS 4.329 NS 4.084 NSقيمة 

NS.غير معنوي : 
 

 *كؿ رقـ في الجدوؿ يمثؿ معدؿ لمكرريف
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 التقويـ  الحسي  -4-8
اجريت عممية التقويـ الحسي لمعامالت المايونيز المصنعة باستبداؿ  زيت زىرة 
الشمس بزيت  الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء ولموقوؼ عمى مدى تقبؿ المقيميف 
ليذه المعامالت وشممت استمارة التقويـ الحسي  خمس صفات اساسية ىي الموف 

( اف جميع 9اظيرت النتائج في الجدوؿ )والرائحو والنكية والقواـ والمظير العاـ ،
المعامالت حصمت عمى درجات جيدة ومتقاربة لصفة الموف عند عمر يوـ واحد فقد 

( درجة وعند حفظ المعامالت بالتبريد وجد 2.8- 8.7تراوح معدؿ الدرجات مابيف )
اسابيع اف النتائج مازالت جيدة والمعدالت الممنوحو لصفة الموف كانت  6بعد مرور 

( درجة لممعامالت المضاؼ 5.8-0.8متقاربة ايضا اذ تراوح معدؿ الدرجات  بيف )
الييا زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء  مما يشير الى اف جميع المعامالت 

اسابيع وىذا يتفؽ مع  8المدروسة مازالت مقبولة وذات طعـ ونكية جيدة بعد مرور 
ايونيز التي تحتوي معزوؿ بروتيف جنيف الذي اشار الى مدى حصوؿ عينة الم(41)

الحنطة وصمغ الزانثاف في الحصوؿ عمى درجات مقبولة في التقويـ الحسي لممايونيز 
( اف درجات التقويـ الحسي لممايونيز المضاؼ لو مسحوؽ بروتينات 40 (وكذلؾ وجد

ظير الشرش كبديؿ لصفار البيض بقي ضمف الحدود المقبولة بالنسبة لممقيميف  كذلؾ ي
الجدوؿ اف ىنالؾ تقاربا في معدؿ الدرجات الممنوحة لصفة الرائحة  لمعاممة السيطرة 

B والمعامالت المختمفة والتي استبدؿ فييا زيت زىرة الشمس  بزيت الكتاف المدعـ  ))
بزيت الحبة السوداء  عمى طوؿ مدة الحفظ مما يدؿ عمى انيا ذات رائحة مثالية عند 

سة التغيرات الحاصمة في صفة النكية  اظيرت نتائج الجدوؿ اسابيع، عند درا 6و 3
( اذ تراوح 0( تقارب كبير بيف الدرجات الممنوحة ليذه الصفة بعد التصنيع )9) يـو

اسابيع حصمت جميع المعامالت التي  3( وبعد مرور 3.8-97معدؿ الدرجات بيف ).
السوداء عمى معدؿ  استبدؿ فييا زيت زىرة الشمس  زيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة

اسابيع انخفض معدؿ الدرجات  6درجات متقاربة  ليذه الصفة، وفي العمر الخزني 
ويعد ىذا  37الممنوحة لصفة النكية اذ انخفضت في معاممة السيطرة لتصؿ الى .

درجة اما معاممة  67والتي حصمت عمى . B0االقؿ عند العمر الخزني تمتيا معاممة 
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B3 ,B2 عدؿ درجات جيدة اذ حصمتا عمى اعمى معدؿ والذي كاف قد حافظت عمى م
 درجة عمى التوالي. 58،. 08.

( تقارب معدؿ الدرجات الممنوحة لصفة القواـ في جميع 9تظير النتائج في الجدوؿ )
-87اسابيع اذ كاف المعدؿ يتراوح بيف ). 3يوـ و0المعامالت المدروسة عند االعمار 

نت  معدؿ الدرجات الممنوحة ليذه الصفة في اسابيع كا 6( درجة وعند عمر 58.
( درجة مما يشير الى 48.-47المعامالت المدعمة بزيت الحبة السوداء يتراوح بيف ).

 7اف ىذه المعامالت استمرت بالحصوؿ عمى نتائج جيدة  ليذه الصفة لـ ينخفض عف 
(  تقارب 9) اسابيع اظيرت النتائج في الجدوؿ 6درجة لغاية نياية مدة الخزف البالغة 

معدؿ الدرجات الممنوحة في صفة التقبؿ العاـ في جميع المعامالت المدروسة بعد 
(  اذ حازت معاممة السيطرة 0التصنيع مباشرة ) درجة بينما حازت  58عمى .Bيـو

درجة عمى التوالي،  48،.38،. 68وبعد عمى .0B،B2،B3المعامالت المختمفة 
اسابيع 6( وعف عمر 3.8-47يتراوح بيف ).اسابيع  اذ كاف المعدؿ  3وبعدمرور 

( مما يشير الى اف ىذه المعامالت استمرت بالحصوؿ عمى درجات 48.-37كانت ).
جيدة ليذه الصفو اظيرت النتائج اف جميع المعامالت كانت ذات نتائج جيدة 

اسابيع نستنتج في 6ومستساغة عند بداية عممية التقويـ حتى نيايتيا والتي استمرت 
تابعة نتائج التقويـ الحسي اف معاممة المايونيز المصنع  مف استبداؿ زيت زىرة ضوء م

% قد تفوقت عمى باقي 21الشمس بزيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء بنسبة 
المعامالت في اغمب الصفات الحسية المدروسو قد يعود سبب ىذا التفوؽ الى دور 

لمايونيز مف االكسدة  والتحمؿ المائي خالؿ زيت الحبة السوداء في حماية الدىف  في ا
مدة الخزف كونو يحتوي عمى المركبات الفعالة المضادة لعممية االكسدة والتي ليا دور 
في كبح الجذور الحرة فضال عف دور زيت الحبة السوداء المعروؼ  كمضاد 

ء لمميكروبات  لكونو لو القابمية عمى ايقاؼ  التمؼ الذي قد تسببو بعض االحيا
المجيريو، اشارت نتائج التحميؿ االحصائي االجمالي  لدرجات التقويـ الحسية 
لمعامالت المايونيز المختمفة اف جميع المعامالت المقيمة والتي حصمت عمى مجموع 
درجات متقاربة فيما يتعمؽ بالصفات الحسية المختمفة بعد التصنيع مباشرة لـ تظير 
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اسابيع مف  3( ،اما  بعد مرور  P 1( 15اؿ  .فروؽ معنوية بينيا عند مستوى احتم
 1( 15مدة الخزف فقد اشارت  النتائج الى ظيور فروؽ معنوية عند مستوى احتماؿ .

P   بيف معاممة السيطرة )B  والمعامالت االخرى التي استبدؿ فييا زيت زىرة الشمس
بزيت الكتاف المدعـ بزيت الحبة السوداء ،ويمكف القوؿ اف استبداؿ زيت زىرة الشمس 
بزيت الكتاف المدعـ  بزيت الحبة السوداء قد حسنت مف الصفات الفيزيائية والكيميائية 

 فاتو الحسية.لممايونيز الذي اضيفت لو ومف ثـ ساعدت عمى تحسيف ص
في دراستو تكويف االحماض الدىنية والثبات  ((42اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

التاكسدي لزيت الفوؿ السوداني وزيت السمسـ في صناعة المايونيز تضمنت 
الخصائص الحسية لممايونيز الشكؿ العاـ،الرائحة،الموف،الطعـ  اذ اظيرت نتائج التقويـ 

جميع العينات ولجميع الصفات الحسية بشكؿ ايجابي وعمى مدى مدة الحسي الى تقبؿ 
 اسابيع.  6الحفظ 

 ( 43كما اتفقت نتائج دراستنا مع )

 مدة الخزف المعاممة
) التقبؿ  القواـ النكية الرائحة الموف )يـو

 العاـ

 Bمعاممة (السيطرة(  
 لزيت زىرة الشمس 

 

1          
      3    

            
6 
 

.78 

.97 

.58 

.87 

.97 

.27 

.28 

.18 

.37 

.87 

.58 

.57 

.58 

.28 

.37 

B0   زيت زىرة الشمس
% زيت الكتاف 01+

 المدعـ
 

1          
      3    

            
6 
 

.57 

.97 

.18 

.28 

.97 

.67 

.38 

.28 

.67 

.57 

.48 

.48 

.68 

.57 

.57 
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B2  زيت زىرة
 % زيت 21الشمس+

 الكتاف المدعـ

1          
      3    

            
6 
 

.87 

.27 

.28 

.58 

.28 

.08 

.28 

.38 

.18 

.18 

.87 

.28 

.38 

.38 

.48 

                       
                 B3  
زيت زىرة الشمس 

% زيت الكتاف 31+
 المدعـ

1          
      3    

            
6 
 

.28 

.28 

.18 

.47 

.37 

.17 

.97 

.18 

.58 

.58 

.18 

.47 

.48 

.47 

.57 

 LSDقيمة 
 
 

.331 * .081* .7720* .9630* 
.5580

* 
بزيت الحبة السوداء في الصفات حسف تاثير اضافة زيت الكتاف الم (:9جدوؿ )

 (ـ0±5اسابيع وبدرجة حرارة) 6الحسية لمعامالت المايونيز المختمفة خالؿ مدة خزف 
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