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بررسي تأثیر اسانس گلپر بر برخي از ویژگيهای میکروبي ،شیمیایي و حسي دوغ حرارت دیده
علیرضا یوسفي ،*1جواد سیفي هاچهسو ،2حسین شیخلویي بناب ،3مهدی

حاتمي4

 .1استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
 .3استادیار گروه شیمی و مهندسی علوم و صنایع غذایی ،واحد مراغه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مراغه ،ایران
 .4استادیار گروه مهندسی پلیمر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران
* نویسنده مسئول مکاتبات:

a_yousefi@bonabu.ac.ir

(دریافت مقاله 99/9/22 :پذیرش نهایی)99/3/3 :

چکیده
امروزه تحقیقات زیادی در مورد جایگزینی نگهدارندههای شیمیایی با ترکیبات طبیعی در حال انجام است که اسانسهای گیاهی از جمله این
مواد هستند .در این تحقیق اسانس گلپر در سطوح صفر (نمونه کنترل) 911 ،291 ،111 ،و  1111میکرولیتر بر لیتر به نمونههای دوغ حرارت
دیده اضافه و بعد از بستهبندی بهمدت  41روز در یخچال نگهداری شدند .سپس تحت آزمونهای میکروبی (شمارش کپکها و مخمرها،
باکتریهای آغازگر و کلی فرمها) ،شیمیایی (اسیدیته ،pH ،درصد چربی ،درصد ماده خشک بدون چربی) و حسی (عطر و طعم) قرار گرفتند.
طبق نتایج مطالعه ،افزایش غلظت اسانس موجب کاهش جمعیت کپک و مخمر دوغ شد اما اثر اسانس گلپر بر شمار باکتریهای آغازگر
معنیدار نبود .طی زمان نگهداری ،شمار باکتریهای آغازگر تا روز دهم افزایش و در ادامه کاهش یافت .در طول زمان نگهداری ،اسیدیته و
 pHنمونهها بهترتیب افزایش و کاهش یافت ،ولی نوع تیمار بر روی مقادیر اسیدیته و  pHنمونهها تأثیر معنیداری نداشت .تأثیر اسانس گلپر
و زمان نگهداری بر درصد چربی و درصد ماده خشک بدون چربی نمونههای دوغ معنیدار نبود .بررسی ویژگیهای حسی نشان داد که
نمونههای دارای اسانس از نظر عطر و طعم ،اختالف معنیداری با نمونه کنترل داشتند ( )p<1/19و نمونههای دارای  291 l/lاسانس،
بیشترین امتیاز را کسب کردند .با توجه به نتایج بهدست آمده اسانس گلپر میتواند بهطور کارآمدی در فرموالسیون دوغ بهعنوان یک عامل
نگهدارنده و طعم دهنده استفاده گردد.
واژههای کلیدی :اسانس گلپر ،باکتریهای آغازگر ،دوغ ،ضدمیکروبی ،کپک و مخمر
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اسانسهای استخراج شده از گیاهان دارای ترکیبات

طبق استاندارد ملی ایران ،دوغ نوشیدنی حاصل از

ضدمیکروبی مختلفی میباشند که میتوان به آلدئیدها،

تخمیر الکتیکی شیر است که ماده خشک آن از راه رقیق

الکلها ،فنولها ،کتونها ،استرها و هیدروکربنهای

کردن ماست دوغسازی (پس از تخمیر) یا شیر

ترپنی اشاره کرد (.)Thormar, 2011

دوغسازی (پیش از تخمیر) استاندارد شده باشد

گلپر از خانواده چتریان ( )Umbelliferaceو با نام

( .)ISIRI,10899-1/ 2008دوغ بهعلت  pHپایین و غنی

علمی  Heracleumpersicumدارای  9گونه است و

بودن از مواد مغذی بهخصوص در دمای محیط ،مستعد

دارای مس بوده و در ترکیب شیمیایی آن استات

آلودگی با کپکها و مخمرها و بعضی از باکتریها

هلسیلیک ،استات استیلیک ،بوتیرات متیلیک و بوتیرات

میباشد که موجب تغییر طعم و عطر محصول و

وجود دارد .دارای طبیعت گرم بوده و از نظر دارویی

بادکردگی آن در طول زمان نگهداری میشود

باعث تقویت معده و دستگاه گوارش میشود .همچنین

( .)Salminen et al., 2004این موضوع بهعنوان یک

سموم بدن را دفع کرده و ضدنفخ بودن آن ثابت شده

چالش مهم در صنعت شیر مطرح است؛ بنابراین استفاده

است و در رفع سوء هاضمه نقش زیادی دارد .این گیاه

از مواد طعمدهنده طبیعی و ضدمیکروبی مناسب برای

خاصیت قوی ضدعفونی کنندگی و ضدمیکروبی دارد

حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری دوغ همگام با بهبود

(.)Poursorkhabi, 2009

طعم و افزایش بازارپسندی آن ،از اهمیت ویژهای

بهعلت بومی بودن گیاه گلپر ،مطالعات انجام گرفته

برخوردار است .استفاده از ادویهها ،اسانسها و

محدود به داخل کشور بوده و مقاالت و منابع بسیار

عصارههای گیاهی برای طعمدار کردن دوغ از سالیان

کمی در مورد کاربرد اسانس یا عصاره گیاه گلپر در مواد

پیش مورد استفاده قرار میگیرد که از میان آنها میتوان

غذایی و بررسی اثرات آن موجود است .در

به نعنا ،پونه ،آویشن ،کاکوتی و غیره اشاره نمود.

مطالعهای اثر اضافه شدن اسانس آویشن کوهی

اسانسها ،ترکیبات گیاهی فرار ،هیدروکربنی و معطری

) (Thymus kotschyanusبه دوغ بررسی شده است

هستند که گاهی به آنها روغنهای اسانسی ( Essential

( .)Mahmoudzadeh et al., 2016نتایج آنها نشان داد

 )Oilsیا گیاهی گفته میشود (.)Bakkali et al., 2008

که این اسانس دارای خواص ضدمیکروبی بوده و از

گیاهان بهدلیل داشتن ترکیبات مؤثر مانند ترکیبات

رشد کلیفرمها جلوگیری میکند .همچنین بدون اینکه

پلیفنولی ،فالونوئیدها ،تاننها و اسیدهای فولیک

در خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن تغییر خاصی ایجاد

بهعنوان یک منبع مهم آنتیاکسیدانهای طبیعی مورد

کند ،سبب بهبود عطر و طعم دوغ میشود .در تحقیقات

توجه قرار گرفتهاند؛ این ترکیبات عالوه بر خاصیت

دیگری اثر اضافه کردن اسانسهای گیاهی به

آنتیاکسیدانی ،فعالیتهای ضدمیکروبی ،ضدجهشزایی

فرآوردههای شیر مورد مطالعه قرار گرفته است

و ضدسرطانی دارند (.)Dawidowicz et al., 2008

( .)Roshani et al., 2015در مطالعهای دیگر اثر
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اسانسهای  Mentha spicataو Mentha pulegiumبر

تحقیق ،تولیدی شرکت تجاری ()Merck, Germany

روی خواص حسی دوغ و همچنین زندهمانی مخمر

بوده و مواد شیمیایی دارای درجه خلوص تجزیهای

دباریومایسس هانسنی ()Debaryomyces hansenii

بودند .کشت آغازگر (استارتر) نیز از نمایندگی شرکت

بررسی گردید .نتایج نشان داد که هر دو اسانس تأثیر

دنیسکو تهیه شد.

مطلوبی بر خواص عطر و طعمی دوغ داشتند ،در

 -تولید دوغ

حالیکه تأثیر معنیداری ( )p<1/19بر کاهش زندمانی

شیرخام پس از تأیید آزمایشات اولیه ،دریافت و با

مخمر دباریومایسس هانسنی داشتند ،بهطوری که با

خامهگیری توسط سپراتور ( Memmert ICP 400,

افزایش غلظت اسانس اثر بازدارندگی بیشتر میشد

 )Germanyتا میزان  2درصد چربی استاندارد شد.

(.)Karim et al., 2016

سپس در فشار  191بار هموژنیزه و تیمار حرارتی با

طبق گزارشهای غیررسمی ،از مواد ضدمیکروبی

دمای  91درجه سلسیوس بهمدت  11دقیقه روی آن

مانند بنزواتها و ناتامایسین بهصورت غیرقانونی جهت

اعمال گردید .شیر تا دمای  49درجه سلسیوس خنک

جلوگیری از رشد کپک و مخمر و افزایش زمان

شد و در این دما با استارتر تجاری که حاوی

ماندگاری در تولید صنعتی محصول دوغ استفاده

باکتریهای ترموفیل استرپتوکوکوس سالیواروس

میشود ،در حالیکه با توجه به خواص ضدمیکروبی

زیرگونه ترموفیلوس و الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه

طبیعی برخی از اسانسهای گیاهی ،میتوان در کنار

بولگاریوس به نسبت  1/1بود ،بهصورت مستقیم

خاصیت ایجاد عطر و طعم از ویژگیهای ضدمیکروبی

( )Direct to vat inoculationتلقیح گردید .شیر ماست

آنها نیز بهره برد .تاکنون در مورد تأثیر اسانس گلپر بر

تا رسیدن به ( pHاسیدیته) مورد نظر ،در این دما

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول دوغ

گرمخانهگذاری و سپس سرد شد .ماست حاصل با

بررسی خاصی انجام نگرفته است؛ بنابراین تحقیق

نسبت  91به  91با آب آشامیدنی و  1/2درصد نمک

حاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسانس

تصفیه شده با درجه غذایی ترکیب و ترکیب حاصل در

گیاهی گلپر بر برخی از ویژگیهای میکروبی ،شیمیایی

فشار  111بار هموژن و در دمای  59درجه سلسیوس

و حسی محصول دوغ حرارت دیده انجام شد.

بهمدت  19ثانیه پاستوریزه شد (دوغ حرارت دیده) و
پس از سرد شدن تا  9درجه سلسیوس ،در مخازن

مواد و روشها

استریل کارخانه ذخیره گردید.

 -مواد

 -روش تهیه نمونهها

دوغ مورد استفاده در این تحقیق در کارخانه شیر

نمونههای دوغ ،به ظروف استریل شمارهگذاری شده

پاستوریزه برگزیده لبن شهرستان بناب تولید شد .اسانس

انتقال داده شدند و غلظتهای  911 ،291 ،111و 1111

گلپر از شرکت جوهره طعم مشهد خریداری شد .کلیه

میکرولیتر در لیتر از اسانس گلپر (سترون شده در دمای

مواد شیمیایی و محیطهای کشت مورد استفاده در این

تبخیر اسانس) به آنها اضافه و خوب مخلوط شد .به
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یک نمونه نیز اسانس افزوده نشد و بهعنوان نمونه کنترل

 -اندازهگیری اسیدیته و

pH

در آزمایشات لحاظ گردید .سپس نمونهها در یخچال

اندازهگیری  pHاز طریق فرو کردن مستقیم الکترود

نگهداری شدند و نمونهبرداری از هر تیمار در روزهای

دستگاه  pHمتر به داخل دوغ همگن شده و تنظیم دمای

 31 ،21 ،11 ،1و  41نگهداری برای انجام آزمایشهای

 pHمتر با دمای دوغ صورت گرفت و اندازهگیری

الزم انجام گرفت.

اسیدیته به روش تیتراسیون با سود  1/1نرمال انجام شد

 -آزمایشهای میکروبي ،فیزیکوشیمیایي و حسي

(.)ISIRI, 2852/2006

تمامی آزمونها در این پژوهش در بازههای زمانی

 -اندازهگیری درصد چربي و ماده خشک بدون چربي شیر

درصد چربی نمونههای دوغ به روش ژربر و طبق

 11روز (تا روز  41دوره نگهداری) انجام گرفت.

استاندارد ملی ایران اندازهگیری شد ( ISIRI,

 -شمارش کپکها و مخمرها

برای کشت کپک و مخمر طبق استاندارد ملی ایران

 .)384/2009درصد ماده خشک کل ،از خشک کردن

Yeast

مقدار مشخصی از نمونه دوغ آزمایشی در آون

 )Chloramphenicol Agarو روش کشت سطحی

 112±2Cتا رسیدن به وزن ثابت محاسبه گردید و پس

استفاده شد .پلیتها در  29درجه سلسیوس و بهمدت

از کسر درصد چربی ،درصد ماده خشک بدون چربی

 52ساعت قرار داده شدند (.)ISIRI, 10899-1/ 2008

دوغ ( )SNFبهدست آمد (.)ISIRI, 637/1970

 -شمارش باکتریهای آغازگر

 -ارزیابي حسي

از محیط کشت ( YGCA

Glucose

برای شمارش الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه

ارزیابی حسی به روش هدونیک پنج نقطهای از

بولگاریوس از روش کشت مخلوط ( )Poured plateدر

لحاظ عطر و طعم و پذیرش کلی دوغ هنگام نوشیدن

محیط ( MRS agarشرایط بیهوازی ،بهمدت 52

در روزهای  31 ،21 ،11 ،1و  41طی دوره نگهداری،

ساعت در  35درجه سلسیوس) و برای شمارش

توسط گروه ارزیاب  19نفره شامل  9مرد و  9زن (-41

استرپتوکوکوس سالیواروس زیرگونه ترموفیلوس از

 29ساله) آشنا به محصول که آموزشهای الزم به آنها

محیط ( M17Agarشرایط هوازی بهمدت  42ساعت

داده شده بود ،انجام پذیرفت .در این آزمون عدد یک

در  35درجه سلسیوس) استفاده شد ( ISIRI,

نشاندهنده کمترین مقبولیت و عدد  9نشانهنده

.)7714/2004

بیشترین مقبولیت بود (.)ISIRI, 4691/2008

 -شمارش کليفرمها

 -تجزیه و تحلیل آماری

برای شمارش کلیفرم طبق استاندارد ملی ایران از

دادههای حاصل از آزمایشها ،بر اساس طرح

محیط کشت  )Violet Red Bile Agar( VRBAو

کرتهای خرد شده در زمان با سه تکرار مورد بررسی

روش مخلوط استفاده شد .پلیتها بهمدت  24ساعت

قرار گرفت (فاکتور اصلی غلظت اسانس گلپر و فاکتور

بهصورت وارونه در گرمخانه  35درجه سلسیوس قرار

فرعی زمان نمونهبرداری بود) .تجزیه واریانس دادهها با

داده شدند (.)ISIRI, 5486-1/2002

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  19انجام شد .مقایسه

11

دوره  ،8شماره  ،1پیاپی  ،92بهار 1327

بهداشت مواد غذایی

میانگین دادهها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن

نمونههای دوغ کنترل و نمونه دوغ حاوی 111

در سطح احتمال خطای  9درصد انجام و نمودارها با

میکرولیتر در لیتر اسانس گلپر اختالف معنیداری از نظر

استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد.

شمار کپکها و مخمرها وجود نداشت ،اما نمونههای
دوغ دارای  911 ،291و  1111میکرولیتر در لیتر
اسانس ،دارای شمار پایینتر کپک و مخمر نسبت به

یافتهها
 -شمارش کپکها و مخمرها

با افزایش غلظت اسانس گلپر ،شمار کپکها و
مخمرهای موجود در نمونههای دوغ بهطور معنیداری
( )p<1/19کاهش یافت و میزان کاهش در شمار

نمونههای دیگر بودند بهگونهای که پایینترین تعداد
کپک و مخمر در پایان دوره نگهداری مربوط به تیمار
 1111میکرولیتر در لیتر اسانس گلپر بود (نمودار  1و
.)2

مخمرها بیشتر از کپکها بود .نتایج نشان داد بین

نمودار ( -)1تأثیر غلظت اسانس گلپر و زمان نگهداری بر شمار کپکها در دوغ
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بررسی نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد اثر

باالترین تعداد باکتریهای آغازگر ماست در روز 11

زمان نگهداری بر شمار کپکها و مخمرها معنیدار بود

دوره نگه داری مشاهده شد ،اما از روز دهم روند نزولی

( ،)p<1/19بهطوری که در نمونه دوغ کنترل و دوغ

در شمار باکتریها آغاز و در روز  41دوره نگهداری

حاوی اسانس در روز اول نگهداری هیچگونه رشد

پایینترین شمار باکتریهای آغازگر ماست ثبت شد

قارچی مشاهده نشد ولی از روز دهم ،پرگنه کپکها و

(جدول  .)1همچنین مقایسه میانگین تیمارهای مختلف

مخمرها در محیطهای کشت ظاهر شدند و افزایش

در روز اول و آخر زمان نگهداری ،دارای تفاوت

تعداد آنها تا آخرین روز نگهداری ،روند صعودی به

معنیداری بود ( .)p<1/19نتایج این تحقیق نشان

خود گرفت و در روز  41نگهداری به باالترین تعداد

میدهد که اسانس گلپر تأثیر منفی بر زندهمانی

خود رسیدند (نمودار  1و .)2

باکتریهای آغازگر ندارد.

 -شمارش باکتریهای پایه تولیدکننده ماست و کليفرمها

نتایج کشت کلیفرمها نشان داد که در هیچیک از

نتایج تحقیق نشان داد بین نمونههای کنترل و دوغ

نمونههای دوغ ،رشد کلیفرم مشاهده نشد .این امر

حاوی اسانس اختالف معنیداری از نظر شمار باکتری

نشان میدهد که در نمونههای دوغ هیچگونه آلودگی

الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و

مدفوعی وجود نداشته و از لحاظ بهداشتی همه نمونهها

استرپتوکوکوس سالیواروس زیرگونه ترموفیلوس وجود

سالمند.

ندارد (جدول  .)1نتایج نشان داد که اثر مدت زمان
نگهداری روی شمارش باکتریهای آغازگر در
نمونههای دوغ معنیدار بود ( ،)p<1/19بهطوری که

11
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جدول ( -)1تأثیر غلظتهای مختلف اسانس گلپر و زمان نگهداری بر شمارش باکتریهای آغازگر ( )Log CFU/mlدر دوغ
باکتری

غلظت اسانس (میکرولیتر در لیتر)

زمان (روز)
1

*

کنترل

111

291

911

1111

3/12±1/1149Ac

3/12±1/111Ac

3/12±1/1143 Ac

3/19±1/1121Ac

3/19±1/1113Ac

الکتوباسیلوس

11

Aa

بولگاریکوس

3/99±1/1123

Aa

3/99±1/1113

Aa

3/99±1/1133

Aa

3/99±1/11

Aa

3/99±1/1133

21

3/32±1/1113Ab

3/39±1/1114Ab

3/39±1/1119Ab

3/39±1/1133Ab

3/41±1/1193Ab

31

3/15±1/1122Ad

3/12±1/1119Ad

3/12±1/1124Ad

3/19±1/1121Ad

3/19±1/1114Ad

41

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

2/99±1/1112

2/99±1/1139

2/99±1/1133

2/95±1/1141

2/95±1/1111

1

3/21±1/1139Ac

3/21±1/1199Ac

3/21±1/1143Ac

3/21±1/1119Ac

3/21±1/1133Ac

استرپتوکوکوس

11

3/95±1/1115Aa

3/95±1/1114Aa

3/95±1/1113Aa

3/95±1/1143Aa

3/92±1/111Aa

ترموفیلوس

21

Ab

Ab

Ab

Ab

3/39±1112

3/39±1/1129

3/39±1/1112

3/41±1/1192

Ab

3/41±1/1129

31

3/13±1/1123Ad

3/13±1/1114Ad

3/13±1/1122Ad

3/14±1/1113Ad

3/14±1/1192Ad

41

2/92±1/1133Ae

2/99±1/1144Ae

2/99±1/1131Ae

2/99±1/1133Ae

3/11±1/1123Ae
A

 : a, b, c, d, eحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار ( )p<1/19در زمانهای مختلف برای یک تیمار معین است؛ حروف مشابه در
هر ردیف نشانگر نبود معنیدار بین تیمارهای مختلف در یک زمان معین است.

 -مقادیر اسیدیته و

نشان نداد (نمودار  .)3بهعالوه ،نتایج نشان داد که pH

pH

نتایج آنالیز واریانس دادهها نشان داد که مدت زمان

نمونههای دوغ حاوی اسانس گلپر و نمونه کنترل ،با

نگهداری بر تغییرات اسیدیته در نمونههای دوغ حاوی

گذشت زمان روند نزولی داشتند اما تثر نوع تیمار روی

اسانس و نمونه کنترل ،اثر معنیدار ( )p<1/19داشت،

این روند معنیدار نبود (نمودار .)4

طوری که با گذشت زمان ،میزان اسیدیته نمونهها
افزایش یافت ،اما نوع تیمار اثر معنیداری بر اسیدیته

نمودار ( -)3تأثیر غلظت اسانس گلپر و زمان نگهداری بر مقادیر اسیدیته دوغ

17
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اثر اسانس گلپر بر ویژگیهای کیفی دوغ حرارت دیده

نمودار ( -)4تأثیر غلظت اسانس گلپر و زمان نگهداری بر مقادیر  pHدوغ

واریانس دادهها نشان داد ،مدت زمان نگهداری و نوع

 -درصد چربي و درصد ماده خشک بدون چربي

بر اساس نتایج جدول ( )2چربی بهدست آمده برای

تیمار اثر معنیداری بر درصد ماده خشک بدون چربی و

نمونهها بین  1/91تا  1/19درصد و ماده خشک بدون

درصد چربی نمونهها نداشت.

چربی بین  3/59تا  3/22درصد متغیر بود .آنالیز
جدول ( -)2تأثیر غلظت اسانس و زمان نگهداری بر درصد چربی و درصد ماده خشک بدون چربی دوغ
پارامتر

درصد چربی

درصد ماده خشک
بدون چربی

18

زمان (روز)

غلظت اسانس (میکرولیتر در لیتر)
کنترل

111

291

911

1111

1

1/92±1/13

1/93±1/13

1/99±1/12

1/92±1/19

1/11±1/11

11

1±1/11

1/19±1/13

1/99±1/12

1/93±1/133

1/92±1/19

21

1/92±1/12

1/99±1/12

1/11±1/14

1/92±1/144

1/99±1/13

31

1/93±1/13

1/93±1/13

1/93±1/13

1±1/12

1±1/11

41

1/91±1/11

1±1/11

1/99±1/12

1/99±1/13

1/99±1/12

1

3/21±1/119

3/59±1/119

3/59±1/119

3/59±1/119

3/59±1/119

11

3/21±1/11

3/21±1/119

3/21±1/113

3/22±1/115

3/21±1/119

21

3/21±1/119

3/22±1/119

3/22±1/9

3/21±1/114

3/52±1/119

31

3/21±1/11

3/21±1/113

3/21±1/113

3/59±1/115

3/59±1/119

41

3/21±1/11

3/59±1/113

3/55±1/113

3/52±1/113

3/21±1/113
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روزهای دوره نگهداری بود .دومین و سومین رتبه

 -ارزیابي حسي

زمان نگهداری و نوع تیمار بر ارزیابی حسی

امتیازی به نمونههای دوغ حاوی  911و  111میکرولیتر

نمونههای دوغ کنترل و دوغ حاوی اسانس تأثیر

در لیتر اسانس تعلق داشت و نمونههای کنترل از نظر

معنیداری داشت ( .)p<1/19بیشترین امتیاز حسی به

ارزیابی حسی در رتبه چهارم قرار داشتند .کمترین امتیاز

نمونهها در روز اول نگهداری تعلق گرفت و با افزایش

در ارزیابی حسی به نمونههای دوغ حاوی 1111

زمان نگهداری ،امتیاز نمونههای دوغ روند نزولی نشان

میکرولیتر در لیتر اسانس اختصاص یافت که علت آن را

داد ،بهگونهای که کمترین امتیاز را نمونههای دوغ در

میتوان با غلظت باالی این اسانس و تلخی ایجاد شده

روز  41نگهداری اختصاص یافت (نمودار  .)9در میان

در طعم مرتبط دانست.

نمونههای دوغ حاوی اسانس ،تیمار دارای 291
میکرولیتر در لیتر اسانس دارای باالترین امتیاز در تمامی

نمودار ( -)9تأثیر غلظت اسانس گلپر و زمان نگهداری بر ارزیابی حسی دوغ از نظر عطر و طعم

بحث و نتیجهگیری

سازگاری با محیط باشد؛ از سوی دیگر با افزایش

بر اساس نتایج بهدست آمده از شمارش کپکها و

اسیدیته و کاهش  ،pHشرایط مناسب برای رشد

مخمرها ،بهنظر میرسد با افزایش زمان نگهداری و با

مخمرها فراهم میشود .برخی محققین در بررسیهای

توجه به حذف باکتریهای رقیب از محیط و مساعد

خود بر روی چند نوع ماست طعمدار بیان کردند که در

شدن شرایط ،رشد کپکها و مخمرها در نمونهها روند

ابتدا کمترین مقدار کپک و مخمر در نمونههای حاوی

افزایشی نشان داده است .یکی از علل این امر میتواند

ذغالاخته مشاهده شد اما با گذشت زمان نگهداری ،این

تبدیل فرم اسپوری این ارگانیسمها به فرم رویشی و

تعداد افزایش یافت (.)Zekai and Erdogan, 2003
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گزارش دیگری نیز مؤید این موضوع میباشد که با

بر رشد کلیفرمها در نمونههای دوغ گزارش شده است

افزایش زمان نگهداری ،تعداد کپکها و مخمرها در

(.)Mahmoudzadeh et al., 2016

نمونههای ماست میوهای افزایش یافت ( Salwa et al.,

در مطالعه حاضر در طول زمان اسیدیته افزایش یافت

 .)2004نتایج تحقیقی بر اثرات ضدقارچی عصاره علف

که این تغییرات به تبدیل الکتوز به اسید الکتیک در

لیمو در ماست در سطح  1/3درصد اشاره داشت

طول زمان مربوط میشود .همچنین باکتری آغازگر

(.)Abdel-Fattah et al., 2010

الکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس که

در تحقیق حاضر اسانس گلپر بر زندهمانی

توانایی پروتئولیتیکی باالیی دارد به فعالیت خود ادامه

باکتریهای آغازگر تأثیر منفی اثر منفی نداشت اما

میدهد و در نتیجه اسیدیته افزایش مییابد .محققین

باکتریهای آغازگر طی زمان نگهداری روند نزولی

نشان دادهاند که میزان اسیدیته فرآوردههای شیر در طی

جمعیت

مدت زمان نگهداری افزایش مییابد ( Al-kadmany et

الکتوباسیلوس

 .)al., 2003در همین راستا طبق نظر محققین ،کاهش

بولگاریکوس در نمونههای دوغ محلی تولید شده در

در میزان pHطی دوره نگهداری در فرآوردههای

ترکیه با افزودن نعناع ،آویشن و سیر تغییر معنیدار

تخمیری شیر میتواند بهدلیل مصرف کربوهیدراتهای

نشان نداد ،اما جمعیت این باکتریها در طول زمان

باقیمانده (الکتوز) بهوسیله میکروارگانیسمها و تولید

نگهداری بهصورت معنیداری کاهش یافتند ( Simsek et

اسیدالکتیک ،مقدار کمی  CO2و اسید فرمیک باشد

 .)al., 2005نتایج مطالعه دیگری که در آن تأثیر گیاه

( .)Panesar and Shinde, 2011نتایج نشان داده است

کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتریهای آغازگر ماست

که کاهش  pHدر طول زمان میتواند بهدلیل فعالیت

بررسی شده بود ،نشان داد که تعداد باکتریهای آغازگر

میکروارگانیسمها در دوغ باشد (.)Vahedi et al., 2008

در همه نمونههای ماست در طول نگهداری کاهش

همچنین گزارش شده است که کاهش  pHمیتواند

معنیداری داشتند و زندهمانی باکتریهای آغازگر در

بهعلت فرآیند پساسیدسازی ( )Postacidificationدر

نمونههای حاوی اسانس کاکوتی کوهی اگرچه کمتر از

طول نگهداری بهدلیل فعالیت آنزیم بتاگاالکتوزیداز باشد

نمونههای شاهد بود ولی این اختالف در سطح خطای

که در دماهای صفر تا پنج درجه سلسیوس میتواند

 1/11معنیدار نبود ( Mehraban Sangatash et al.,

فعال باقی بماند ( .)Kailasapathy, 2006برخی محققان

.)2007

کاهش  pHرا بهدلیل آنزیمهای باقیمانده از فعالیت

داشتند.

مشابه

استرپتوکوکوس

نتایج

بهدست

ترموفیلوس

آمده،
و

نتایج تحقیقی در مورد بررسی اثر اسانس آویشن بر

باکتریهای آغازگر در حین فرآیند تخمیر میدانند

پنیر موزارالی نگهداری شده در دمای یخچال نشان داد

( .)Christopher, 2009در نتیجهای مشابه گزارش است

که مقدار کلیفرم نمونههای حاوی درصدهای  1/113و

که اضافه کردن اسانس آویشن کوهی تأثیر معنیداری

 1/119تا روز  15نگهداری صفر بود ( Roshani et al.,

بر

ندارد

 .)2015نتایج مشابهی در مورد اثر اسانس آویشن کوهی

(.)Mahmoudzadeh et al., 2016
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نتایج نشان داده است که اضافه کردن اسانس آویشن

کاهش جمعیت کپک و مخمر میشود و از سوی دیگر

کوهی بهجز اثر معنیدار بر مواد جامد محلول ،تغییر

بر زندهمانی باکتریهای پایه تولید کننده ماست اثر منفی

خاصی در دیگر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دوغ ایجاد

ندارد که جنبهای مثبت برای کاربرد اسانس گلپر در

نمیکند (.)Mahmoudzadeh et al., 2016

فرآوردههای تخمیری شیر میباشد .همچنین مقبولیت

دلیل روند کاهش امتیاز ارزیابی حسی با گذشت

حسی نمونههای دوغ حاوی  291میکرولیتر در لیتر

زمان میتواند به افزایش اسیدیته و کاهش  pHدر

اسانس گلپر از نظر عطر و طعم بیشتر از نمونه کنترل و

نمونههای دوغ مرتبط باشد .برخی محققین نیز کاهش

سایر نمونهها بود ،که این میزان میتواند بهعنوان یک

پذیرش حسی چند نوع ماست را با افزایش زمان

مقدار قابل قبول در صنعت تولید دوغ به کار گرفته

نگهداری گزارش نمودهاند ( Cinabs and Yazici,

شود.

 .)2008; Mumtaz et al., 2008محققین علت کاهش
امتیاز عطر و طعم در نمونههای ماست در طی دوره

سپاسگزاری

نگهداری را افزایش اسیدیته و کاهش استالدئید بیان

بدینوسیله از جناب آقای دکتر بدبدک که در انجام

نمودهاند ( .)Guler-Akin and Serdar Akin, 2005بیان

این تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری دادهها کمک

شده است که اضافه کردن  1/119درصد اسانس آویشن

شایانی نمودند قدردانی میشود .همچنین از همکاری

به پنیر موزارال سبب بهبود خصوصیات عطر و طعمی و

مدیریت و کارکنان کارخانه شیرپاستوریزه برگزیده لبن

پذیرش کلی نمونهها میگردد (.)Roshani et al., 2015

شهرستان بناب قدردانی میگردد.

نتایج ارزیابی حسی نمونههای دوغ دارای اسانس
آویشن کوهی نشان داد که دوغ دارای  91 ppmاز این
اسانس دارای پذیرش باالتری در بین گروه ارزیاب بود
(.)Mahmoudzadeh et al., 2016
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که افزودن

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

اسانس گلپر به دوغ موجب ایجاد خاصیت ضدقارچی و
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Abstract
Nowadays, many studies have been conducted to substitute the chemical preservatives with naturally
occurring compounds, including plant essential oils. In this research, Golpar essential oil was added to
Dough samples at concentrations of 0 (control), 100, 250, 500 and 1000 l/l and after packaging, were
stored at refrigerator for 40 days. The samples were subjected to microbial (enumeration of yeasts and
molds, yoghurt starter bacteria and coliforms), chemical (acidity, pH, fat and solids-non-fat) as well as
sensory characteristics (taste and odor) assays. Results showed that with the increasing of the essence
concentration, the populations of yeast and mold were reduced (P<0.05), however, the effect of Golpar
essential oil on starter bacteria was insignificant. The number of starter bacteria increased towards day
10, followed by a decrease until the end of storage time. Although during the storage period, acidity and
pH were increased and decreased, respectively, the effect of essential oil on fat content and solids-non-fat
was not significant. Sensory evaluations in terms of taste and odor revealed that the treated samples had
significant (p< 0.05) difference in comparison with control groups. Besides, the samples containing 250
µl/l gained the highest score. It was concluded that Golpar essential oil can be efficiently used in Dough
formula as a good natural preservative and flavoring agent.
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