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بررسی اثر عصاره شوید و سیر بر زمان ماندگاری و ویژگیهای حسی دوغ گرمادیده بدون گاز
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فاطمه دینپژوه ،1محمدرضا خانی ،*2وجیهه فدائی نوغانی

 .1دانشآموخته کارشناسیارشد علوم و صنایع غذایی ،واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 . 2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئول

مکاتباتm.khani@qodsiau.ac.ir :

(دریافت مقاله 1331/3/2 :پذیرش نهایی)31/1/22 :

چکیده
دوغ یک نوشييندنی تخمنری شيينری اسييت که زمان ماندگاری آن میتواند در اثر فعالنت منکروارگاننسﻢﻫا و تغننرات شيينمنایی و حسييی در
مﺤﺼول کاﻫش یابد .این مطالعه با ﻫدف تولند دوغ گرمادیده با ا ستفاده از ع ﺼارهﻫای شوید ( 2/210 ،2/20و  2/1در صد) و سنر (،2/20
 2/20و  2/20درصد) به صورت ترکنبی و بهعنوان نگهدارنده طبنعی انجام گرفت .ویژگیﻫای منکروبی ،شنمنایی و حسی نمونهﻫا در طول 0
ﻫفته نگهداری در دمای  0درجه سلسنوس ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که شمارش منکروبی وابسته به سطح عﺼارهﻫای مورد استفاده در
فرموالسنون نمونهﻫای دوغ بود ،بهعبارت دیگر ،افزایش سطح عﺼارهﻫا بهطور معنیداری شمارش کلی باکتریایی و شمارش کپک و مخمر را
در مﺤﺼييول کاﻫش داد ( .)p>2/20ﻫﻢچننن نتایج نشييان داد با افزایش زمان نگهداری نمونهﻫای دوغ به طور معنیداری منزان  pHکاﻫش و
منزان ا سندیته افزایش یافت اما منزان این تغننرات در تنمارﻫای حاوی غلظتﻫای مختلف ع ﺼارهﻫای سنر و شوید در مقای سه با شاﻫد از
شدت کمتری برخوردار بود ( .)p>2/20ﻫﻢچننن افزایش سطح عﺼارهﻫا در تنمارﻫا امتناز اغلب ویژگیﻫای حسی (طعﻢ ،بو ،احساس دﻫانی
و پذیرش کلی) را افزایش داد ( .)p>2/20در طول مدت زمان نگهداری ،نمونه شيياﻫد عمدتاً دارای کﻢترین امتنازات خﺼييوصيينات حسييی
(بهاستثناء رنگ) و بنشترین بار منکروبی و اسندیته بود و با اکثر تنمارﻫا اختالف آماری معنیداری داشت ( .)p>2/20با توجه به نتایج کسب
شده ،نمونه دوغ حاوی ترکنب  2/1درصد عﺼاره شوید و  2/20درصد عﺼاره سنر بهعنوان تنمار برتر معرفی گردید.
واژههای کلیدی :دوغ ،عﺼاره شوید ،عﺼاره سنر ،ماندگاری ،ویژگیﻫای منکروبی و شنمنایی
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با توجه به آثار جانبی اسييتفاده از ترکنبات نگهدارنده

برا ساس تعریف کدکس ،دوغ یک نو شندنی شنری

سنتزی و بهمنظور کاﻫش مخاطرات سالمتی و ﻫزینهﻫای

ایرانی بر پایه تخمنر شنرﻫای گوناگون ا ست ( Codex,

اقتﺼادی ،استفاده از مواد طبنعی نظنر عﺼارهﻫای گناﻫی

 .)2009این مﺤﺼيييول از مﺤبوبترین نوشيييندنیﻫا در

که دارای ترکن بات ضيييد باکتر یایی برای کنترل عوا مر

ایران اسييت که به کشييورﻫای دیگر مثر آمریکا ،آسيينای

بنماریزا و اثرات ضييدقارچی و آنتیاکسييندانی ﻫسييتند

مرکزی ،آذربایجان ،افغانستان و عراق صادر میشود .این

بهمنظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ب سنار مورد

فرآورده تخمنری از اختالط ما ست ،آب ،نمک ،ع ﺼاره

توجه قرار گرفته است .ﻫﻢچننن از آنجاییکه عﺼارهﻫای

آبی برخی گناﻫان معطر نظنر نعناع ،پونه و کاکوتی تولند

گناﻫی دارای نقشييی ارزشييمند در بهبود طعﻢ و بافت و

میشييود ( Tamime and Robinson, 2007; Azarikia

بهطور کلی ویژگی ﻫای ار گانولپت نک دوغ می باشييي ند،

 .)and Abbasi, 2010با تو جه به اثرات ز یان بخش

ا ستفاده از آنﻫا در فرآوری این مﺤ ﺼول ب سنار سودمند

نوشيييابه ﻫای گازدار پرکالری و تأثنر آن ﻫا بر شييينوع

است (.)Oussalah et al., 2005

بن ماری ﻫای مزمن نظنر چاقی و د یابت ،این مﺤﺼيييول

شوید با نام علمی  Anethum graveolensگناﻫی یک

میتواند جایگزین برخی از نوشيييابهﻫا در سيييبد غذایی

سييياله و از خانواده  Apiaceaeاسيييت و سييينر با نام

باشد و یک چهارم کلسنﻢ مورد نناز روزانه بدن و بخشی

علمی Allium sativum L.گناﻫی دو یا چند سييياله و

از ویتامننﻫای گروه  Bرا تأمنن کند و بر خالف بعضيی

متعلق به خانواده  Liliaceaeاسيييت .گونه ﻫای مختلف

از نوشابهﻫا در سالمت و استﺤکام استخوانﻫا و دندانﻫا

این گناﻫان از قرنﻫا قبر بهعنوان ادویه ،چاشيينی غذایی

مؤثر است (.)Jamalfar et al., 2009

و ننز بهعنوان دارو در طب گ ناﻫی در درمان بن ماری ﻫا

از معایب عمده دوغ که باعﺚ کاﻫش زمان ماندگاری

استفاده شدهاند .لننالول ( )Linaloolترکنب عمده شوید

و بازار پسندی آن میگردد تغننر طعﻢ و بو و باد کردگی

و آلنسنن ( )Allicinترکنب عمده شناسایی شده در سنر

مﺤﺼول در طول زمان نگهداری در اثر فعالنت

ﻫسيييتند که خاصييينت ضيييدباکتری آنﻫا در برابر گروه

منکروارگاننسﻢﻫا میبا شد .عمدهترین عوامر ف ساد دوغ

و سنعی از باکتریﻫای گرم مثبت و گرم منفی ،انگرﻫا و

شييامر کپک ﻫا و مخمرﻫا ﻫسييتند که بهتر میتوانند در

قييار ﻫييا ت يأینييد شييييده اسييييت ( ;Leitner, 2004

دوغ ر شد کرده و در آن تولند گاز نمایند و موجب طعﻢ

 .)Haciseferogullari et al., 2005در یک م طال عه اثر

نامطلوب دوغ شوند .تأثنر عواملی نظنر ترکنبات ت شکنر

ضييدمنکروبی مقادیر  2/1تا  3درصييد اسييانس نعناع و

دﻫنده ،فرآیندﻫای انجام شيييده و نوع بسيييتهبندی بر

شيييو ید بر مخمر کلوورو مایسيييس مارکسييي نانوس

ماندگاری مﺤﺼيييول بسييينار حایز اﻫمنت می باشيييد

( )Kluyveromyces marxianusدر دوغ ایرانی بررسييی

(.)Salminen et al., 2004; Mehraban et al., 2011

و کاﻫش فلور مخمر مذکور گزارش گردید (Najafian

) .et al., 2015ﻫﻢچننن در طی بررسی اثر عﺼاره شوید
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در غلظتﻫای  2تا  2/0درصد طی  1روز بر ویژگیﻫای

و تمام مواد شيينمنایی و مﺤن ﻫای کشييت مورد نناز در

کنفی ،رشيييد و بقای الکتو باسييينلوس اسييي ندوفنلوس

این تﺤقنق از شرکت ( )Merk, Germanyتهنه گردید.

( )Lactobacillus acidophilusو ب ن فن يدوبييا ک تر یوم

 -روش تهیه عصاره اتانولی شوید و سیر

( )Bifidobacteriumدر شنر و ما ست پروبنوتنک ن شان

ساقه و برگ خ شک شده گناﻫان مورد نظر تو س

دادند که در طی  21روز نگهداری منکروارگاننسيييﻢ ﻫا

دسيييتگاه خرد کننده ( )Zimak A035, Germanyپودر

کاﻫش یافتند و توانایی زیسيييتی باکتریﻫای پروبنوتنک

گردید 122 .گرم از پودر گناه درون ارلن ریخته و به آن

در حد ا ستاندارد باقی ماند ( Marhamatizadeh et al.,

 022منلیلنتر اتانول اضافه شد ،بهگونهای که سطح پودر

 .)2011ﻫﻢچننن در طی ارزیابی ما ست ﻫﻢزده و ما ست

را پو شاند و بهمدت  00ساعت روی ﻫﻢزن مغناطن سی

قالبی حاوی عﺼيياره سيينر با غلظت  2/0و  1درصييد در

قرار داده شد .پس از صاف کردن بهو سنله کاغذ واتمن،

طول  20روز نگهداری نتایج نشييان داد ارزیابی حسييی

بييا روش تبخنر در خالء توسييي

روتيياری اواپراتور

ماسييت قالبی مطلوبتر از ماسييت ﻫمزده بوده و نمونه

( )RV10 Digital, Germanyدر دمييای  12درجييه

حاوی  1درصد سنر مطلوب تر از  2/0درصد بوده است

سييلسيينوس و  022دور چرخش تا زمانیکه حجﻢ باقی

(.)Gündoğdu et al., 2009

مانده به یک پنجﻢ حجﻢ اولنه رسيييند ،تغلنظ صيييورت

با عنایت به نتایج مطلوب ع ﺼارهﻫای فوق الذکر ،در

گرفت .سپس تمام حالل بهروش تبخنر در خأل خ شک

این تﺤقنق برر سی اثر ترکنبی ع ﺼارهﻫای شوید و سنر

شييده و از عﺼيياره جدا گردید و عﺼيياره تغلنظ شييده تا

بر ویژگیﻫای منکروبی ،شيينمنایی و حسييی دوغ بدون

ز مان ان جام آز مایش ﻫای ب عدی در یخ چال در د مای 0

گاز گرماد یده با ﻫدف افزایش زمان ماندگاری و بهبود

درجه سل سنوس نگهداری شد ( Bakri and Douglas,

ویژگیﻫای حسی دوغ مورد توجه قرار گرفته است.

.)2005; Kamkar, 2009
 -تهیه دوغ گرمادیده

مواد و روشها

پس از دریافت شنر خام و استاندارد کردن آن (درصد

 -تهیه مواد اولیه

چربی  2درصييد و ماده خشييک بدون چربی شيينر0/2

شوید گونه  A. graveolensو سنر گونه A. sativum

در صد) ،بهترتنب مراحر پا ستوریزا سنون (دما  10تا 10

از مزرعه پژوﻫشييکده گناﻫان دارویی جهاد دانشييگاﻫی،

درجه سل سنوس بهمدت  22ثاننه) ،ﻫموژننزا سنون (در

ا ستارترﻫای ما ست شامر ا سترپتوکوکوس ترموفنلوس

دمای  02درجه سلسنوس با فشار  102بار) ،حرارتدﻫی

( )Streptococcus thermophilusو الکتو باسييينلوس

شنر (در دمای  32درجه سل سنوس بهمدت  10دقنقه) و

د ل برو کی ز یر گونييه بو لگييار ی کوس ( Lactobacillus

خنک کردن شنر تا دمای  00درجه سلسنوس انجام شد.

 )delbrueckii ssp. bulgaricusاز مؤ سسه پاستور ایران

سپس ا ستارترﻫا ا ضافه شد و گرمخانهگذاری در دمای
 02تا  00درجه سل سنوس تا زمان ت شکنر لخته و ایجاد
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اسندیته  102درجه دورننک در ماست و  pHحدود 0/0

شد و به ﻫر قسمت ترکنبی از عﺼارهﻫای اتانولی سنر با

تا  0/1در تانک انجام گرفت .در ادامه ،ماسيت در مخزن

سطوح  2/20 ،2/20و  2/20در صد و شوید با سطوح

استنر به خوبی ﻫﻢ زده شد تا لخته شکسته و یکنواخت

 2/210 ،2/20و  2/1درصد (وزنی -وزنی) مطابق جدول

گردد .در مرحله بعد افزودن آب آ شامندنی ت ﺼفنه شده

( )1افزوده شد .تمامی تنمارﻫای دوغ حاوی ع ﺼاره ﻫا

تا رسندن به ماده خشک  3/2درصد و نمک تﺼفنه شده

در بسييتهﻫای پلی پروپنلن  322منلیلنتری بسييتهبندی و

بهمنزان  2/0در صد مخلوط گردید .مخلوط حا صر وارد

بهمدت  02روز در دمای  0درجه سييلسيينوس نگهداری

مرحله پنش گرم کردن در دمای  32درجه سييلسيينوس

شييدند و آزمونﻫای منکروبی (شييمارش کلی باکتریایی،

بهمدت  10-22دقنقه شد .در ادامه ،دوغ ﻫمگن (با فشار

کپکﻫا ،مخمرﻫا و کلیفرمﻫا) ،آزمونﻫای شنمنایی (pH

 112بار و در جه حرارت  02در جه سيييلسييينوس) و

و اسييندیته) و حسييی (شييامر طعﻢ ،بو ،رنگ ،احسيياس

پاسييتوریزه (در دمای  02درجه سييلسيينوس بهمدت 2

دﻫانی و پذیرش کلی) در فوا صر زمانی ﻫفت روز روی

دقنقه) شد و پس از آن تا دمای  0درجه سلسنوس خنک

ﻫر تنمار در سه تکرار انجام پذیرفت.

گردید .در نهایت دوغ گرمادیده به  12قسييمت تقسيينﻢ
جدول ( -)1تنمارﻫای مورد استفاده در این پژوﻫش
تیمار

فرموالسیون (درصد وزنی-وزنی)
ماست

نمک

آب

عصاره شوید

عصاره سیر

شاﻫد

03/0

2/0

03/0

2

2

تنمار 1

03/000

2/0

03/000

2/20

2/20

تنمار 2

03/0020

2/0

03/0020

2/210

2/20

تنمار 3

03/03

2/0

03/03

2/1

2/20

تنمار 0

03/000

2/0

03/000

2/20

2/20

تنمار 0

03/0320

2/0

03/0320

2/210

2/20

تنمار 0

03/02

2/0

03/02

2/1

2/20

تنمار 1

03/030

2/0

03/030

2/20

2/20

تنمار 0

03/020

2/0

03/020

2/210

2/20

تنمار 3

03/01

2/0

03/01

2/1

2/20

 -روش انجام آزمونهای میکروبی

 )plateدو الیه در مﺤن

کشيييت Plate Count ( PCA

برای شييمارش کلی منکروارگاننسييﻢﻫای موجود در

 )Merck, Germany( )Agarو قرار دادن نمو نه ﻫا در

دوغ ،ابتدا نمونه ﻫای مورد نظر با رقت ﻫای مختلف تهنه

گرمخانه  32درجه سل سنوس بهمدت  12ساعت ،تعداد

شييد .سييپس با اسييتفاده از روش کشييت آمنخته ( Pour
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پرگنهﻫای ایجاد شده طبق ا ستاندارد مورد شمارش قرار

خنلی ضييعنف یا غنرقابر مﺼييرف  :2غنرقابر قبول یا

گرفت (.)ISIRI, 5272-1/1970

ضييعنف  :3قابر قبول یا متوسيي  :0رضييایتبخش یا

شيييمارش کلیفرم ﻫا با اسيييتفاده از مﺤن کشيييت
Merck, ( )Violet Red Bile Lactose Agar( VRBLA

خوب  :0بسييينار رضيييایتبخش یا خنلی خوب در نظر
گرفته شد (.)ISIRI, 4961/1999

 )Germanyانجام شيييد .پس از کشيييت آمنخته دو الیه
نمونهﻫا ،پلنتﻫای مورد نظر در شرای ﻫوازی در دمای

 -روش تجزیه و تحلیل آماری

 32در جه سيييلسييينوس و به مدت  20±2سييييا عت

ال
آزمایش ﻫا بهصيييورت فاکتوریر و در قالب طرح کام ً

گرمخانهگذاری شدند .پس از پایان زمان گرمخانهگذاری،

تﺼييادفی در سييه تکرار انجام شييد .بهمنظور بررسييی

پرگنهﻫای قرمز رنگ موجود در ﻫر پلنت شمارش شدند

اختالف معنیدار بنن داده ﻫای حاصييير از آزمایشيييات

(.)ISIRI, 9263/2007

شنمنایی و منکروبی از آزمون آنالنز واریانس دو طرفه با

شييمارش کپک و مخمر با اسييتفاده از مﺤن کشييت

نرمافزار  SAS. 9.3ا ستفاده شد و برای مقای سه منانگنن

Yeast extract glucose chloramphenicol ( YGC

تنمارﻫا از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 0

 )Merck, Germany( )agarانجام شد .برای این منظور

درصد ( )p<2/20استفاده گردید .ﻫﻢچننن برای بررسی

پلنتﻫای کشت داده شده در دمای  20درجه سلسنوس

دادهﻫای بهدسييت آمده از ارزیابی ویژگیﻫای حسييی از

بهمدت  0روز گرمخانهگذاری شدند و پس از پایان این

آزمون ناپارامتری کروسيييکال والنس و بهدنبال آن برای

مدت پرگنه ﻫای موجود در ﻫر پلنت شيييمارش شيييد

م قایسييييه دو به دو تن مار ﻫا و تعننن وجود اختالف

(.)ISIRI, 10899/2013

معنیداری بنن تنمارﻫا از آزمون یو من -ویتنی (Mann-

 -روش انجام آزمونهای شیمیایی

 )Whitney U testاستفاده شد.

انييدازه گ نری  pHن مونييهﻫييا توسيييي

 pHم تر

( )Metrohom, Germanyدر دمای  22درجه سلسنوس
و اندازهگنری اسندیته بهروش تنتراسنون برحسب درصد
اسييند الکتنک مﺤاسييبه شييد و سييپس به درجه درننک
تبدیر و گزارش گردید (.)ISIRI, 2852/2006
 روش ارزیابی ویژگیهای حسیارزیابی حسييی ویژگیﻫای رنگ ،طعﻢ ،بو ،احسيياس

یافتهها
 -نتایج آزمونهای میکروبی

نتایج مربوط بهشمارش تعداد کلی منکروارگاننسﻢﻫای
موجود در دوغ حاوی عﺼيياره سينر و شييوید در جدول
( )2نشان داده شده است .ﻫمانطور که مالحظه می شود
در روز اول فق در نمونه شيياﻫد و در روزﻫای ﻫفتﻢ تا

دﻫانی و پذیرش کلی بهروش ﻫدوننک  0نقطهای توس

بن ست و یکﻢ در نمونه شاﻫد و در تنمارﻫایی که حاوی

 12نفر ارزیاب آموزش دیده انجام شيييد و امتنازدﻫی به

در صدﻫای کمتری از ع ﺼاره ﻫای سنر و شوید بودند

شاخصﻫای حسی از امتناز یک تا پنج ،بدین صورت :1

شييمارش کلی منکروارگاننسييﻢﻫا انجام شييد که بهطور
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معنیدار از شييمارش کمتری در مقایسييه با نمونه شيياﻫد

کلی تعداد منکروارگاننسﻢﻫای موجود در مﺤﺼول نهایی

برخوردار بودند ( .)p>2/20ﻫﻢچننن مشييخص شييد که

را کاﻫش داد ( .)p>2/20به طوری که در تن مار 2/1( 3

افزایش مييدت زمييان نگهييداری (تييا  02روز) بييهطور

درصييد شييوید  2/20 +درصييد سيينر) تا روز  30ﻫنچ

معنیداری ت عداد کلی منکروار گاننسيييﻢ ﻫای موجود در

منکروارگاننسييمی مشيياﻫده نشييده و در روز  02منزان

دوغ را افزایش مید ﻫد ( .)p>2/20بهطور کلی ن تایج

شيييمارش کلی منکروبی در این تنمار بهطور معنیداری

ن شان داد که افزایش در صد بهکارگنری ع ﺼاره سنر و

پایننتر از سایر نمونهﻫا بود.

شييوید در فرموالسينون دوغ بهطور معنیداری شييمارش
جدول ( -)2روند تغننرات شمارش کلی ( )cfu/gنمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سلسنوس (منانگنن  ±انﺤراف معنار)
زمان (روز)
تیمار

1

7

11

21

22

53

12

شاﻫد

2/33 ±2/21Ag

0/33 ±2/23Af

12/33 ±2/20Ae

10/00 ±2/21Ad

21/22 ±2/22Ac

31/33 ±2/23Ab

01/00 ±2/21Aa

تنمار 1

*ND

2/33 ±2/22Bf

0/22 ±2/22Be

10/33 ±2/20Bd

23/33 ±2/20Bc

20/22 ±2/22Bb

02/33 ±2/20Ba

تنمار 2

ND

2/00 ±2/21Cf

2/00 ±2/20Ce

12/33 ±2/20Cd

10/22 ±2/22Cc

13/33 ±2/20Cb

32/22 ±2/22Ca

تنمار 3

ND

ND

1/33 ±2/22De

0/00 ±2/20Dd

11/00 ±2/20Dc

10/22 ±2/22Db

22/00 ±2/23Da

تنمار 0

ND

ND

2/33 ±0/21

3/22 ±2/22

0/22 ±2/22

11/33 ±2/20

Ea

11/33 ± 2/20

تنمار 0

ND

ND

ND

0/22 ±2/22

Fa

تنمار 0

ND

ND

ND

ND

Ee

Ed
Fd

1/22 ±2/22

Ec
Fc

Eb

0/22 ±2/22

Fb

2/22 ±2/22

Gb

Gc

0/00 ±2/20

11/00 ±2/20

Ga

0/22 ±2/22

تنمار 1

ND

ND

ND

ND

1/22 ±2/22Hc

2/00 ±2/23Hb

0/33 ±2/20Ha

تنمار 0

ND

ND

ND

ND

2/33 ±2/21Ic

2/00 ±2/22Ib

1/33 ±2/20Ia

تنمار 3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2/33 ±2/22

Ja

* :)Not Ditected( NDجداسازی نشد.
 :A-Dحروف بزرگ متفاوت در ﻫر ستون نشان دﻫنده تفاوت معنی دار بنن تنمارﻫا می باشد (.)p>2/20
 : a-gحروف کوچک متفاوت در ﻫر ردیف نشان دﻫنده تفاوت معنی دار بنن روزﻫای نگهداری می باشد (.)p>2/20
(تنمار%2/20 :1شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/210 :2شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/1 :3شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/20 :0شيوید %2/20+سينر ،تنمار:0
 %2/210شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار%2/1 :3
شوید %2/20+سنر)

مطابق نتایج جدول ( )3مربوط به شيييمارش تعداد

کمتری از عﺼارهﻫای سنر و شوید بودند شمارش کپک

کپک و مخمر موجود در نمونهﻫای دوغ مالحظه میشود

و مخمر انجام شده ا ست که با یکدیگر و نمونه شاﻫد

که تا روز  10نگهداری در ﻫنچ یک از نمونه ﻫای دوغ

اختالف معنیداری دا شتند ( .)p>2/20بهطور کلی نتایج

کپک و مخمری ر شد نکرده ا ست اما از روز  21به بعد

ن شان داد که افزایش در صد بهکارگنری ع ﺼاره سنر و

در نمونه شييياﻫد و تن مارﻫایی که حاوی درصيييدﻫای

شييوید در فرموالسينون دوغ بهطور معنیداری شييمارش
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تعداد کپکﻫا و مخمرﻫای موجود در مﺤﺼييول نهایی را

تا  3که حاوی باالترین مقدار عﺼاره سنر با  2/20درصد

کاﻫش داد ( .)p>2/20به طوری که در تن مار  0حاوی

بودند ﻫنچگونه کپک و مخمری مشاﻫده نشد.

 2/1در صد شوید و  2/20در صد سنر و در تنمارﻫای 1
جدول ( -)3روند تغننرات کپک و مخمر ( )cfu/gنمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سلسنوس (منانگنن  ±انﺤراف معنار)
زمان (روز)
تیمار

1

7

11

21

22

53

12

شاهد

ND

ND

ND

1/22 ±2/22Ad

2/00 ±2/20Ac

0/22 ±2/22Ab

0/22 ±2/22Aa

تیمار 1

ND

ND

ND

2/33 ±2/21Bd

1/00 ±2/23Bc

3/00 ±2/20Bb

0/22 ±2/22Ba

تیمار 2

ND

ND

ND

ND

1/22 ±2/22Cc

2/22 ±2/22Cb

0/00 ±2/20Ca

تیمار 5

ND

ND

ND

ND

2/33 ±2/22Dc

1/33 ±2/20Db

3/22 ±2/22Da

تیمار 1

ND

ND

ND

ND

ND

1/22 ±2/22Eb

1/00 ±2/23Ea

تیمار 3

ND

ND

ND

ND

ND

2/33 ±2/22

1/22 ±2/22

Fb

Fa

تیمار 6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

تیمار 7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

تیمار 2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

تیمار 9

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

* :)Not Ditected( NDجداسازی نشد.
 : A-Dحروف بزرگ متفاوت در ﻫر ستون نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن تنمارﻫا میباشد (.)p>2/20
 : a-gحروف کوچک متفاوت در ﻫر ردیف نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن روزﻫای نگهداری میباشد (.)p>2/20
(تنمار%2/20 :1شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/210 :2شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/1 :3شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/20 :0شيوید %2/20+سينر ،تنمار:0
 %2/210شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار%2/1 :3
شوید %2/20+سنر)

نتایج حا صر از شمارش باکتریﻫای کلیفرم موجود

زمان نگهداری اسييت ( .)p>2/20کﻢترین مقادیر  pHدر

در نمونه شاﻫد و تنمارﻫای دوغ حاوی ع ﺼاره شوید و

طی روزﻫای مختلف نگهداری مربوط به نمونه شياﻫد و

سنر با ن سبتﻫای متفاوت در طی  02روز نگهداری در

تنمار  1حاوی کﻢترین درصييد سيينر ( )2/20و شييوید

دمای  0درجه سلسنوس حاکی از عدم وجود کلیفرمﻫا

( )2/20بود که با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند اما

بود و ﻫنچ باکتری کلیفرمی در نمونهﻫا یافت نشد.

تنمارﻫای حاوی درصييدﻫای باالتر سيينر ( 2/20و 2/20

 -نتایج آزمونهای شیمیایی

درصييد) بهطور معنیدار از  pHباالتری برخوردار بودند

ﻫمانطور که در جدول شماره ( )0م شاﻫده می شود

( )p>2/20از طرف دیگر با افزایش زمان نگهداری از 1

منزان  pHنمونهﻫای دوغ حاوی عﺼارهﻫای سنر و شوید

بييه  02روز م نزان  pHدر نمونييهﻫييای مختلف دوغ

بهطور معنیداری وابسييته بهمنزان اسييتفاده از عﺼيياره و
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نگهداری شيييده در دمای  0درجه سيييلسييينوس بهطور
معنیداری کاﻫش یافت (.)p>2/20
جدول ( -)0روند تغننرات  pHنمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سلسنوس (منانگنن  ±انﺤراف معنار)
زمان (روز)
تیمار

1

7

11

21

22

53

12

شاﻫد

3/11±2/22Ca

3/01±2/22Cb

3/00±2/22Dc

3/02±2/22Cd

3/00±2/22De

3/30±2/22Df

3/32±2/21Dg

تنمار 1

3/11±2/22Ca

3/01±2/22Cb

3/00±2/21CDc

3/02±2/22Cd

3/00±2/22CDe

3/30±2/22Df

3/32±2/21Dg

تنمار 2

Ca

3/11±2/22

3/00±2/21

CDf

3/31±2/22

CDg

3/33±2/21

تنمار 3

CDf

3/31±2/22

CDg

3/33±2/22

تنمار 0

Bb

3/03±2/22

CDc

3/00±2/22

BCd

3/01±2/21

BCa

3/12±2/21

Bb

3/03±2/22

ABc

3/01±2/21

BCd

3/01±2/22

BCe

3/00±2/21

BCa

3/12±2/22

Bb

3/00±2/22

ABc

3/01±2/22

ABd

3/02±2/22

BCe

3/00±2/22

CDe

Cf

3/30±2/22

BCg

3/30±/22

تنمار 0

3/13±2/21ABa

3/00±2/22Bb

3/01±2/21ABc

3/02±2/21ABd

3/00±2/21BCe

3/30±2/22Cf

3/30±2/21BCg

تنمار 0

3/13±2/22ABa

3/00±2/22Bb

3/01±2/21ABc

3/02±2/21ABd

3/00±2/22BCe

3/02±2/22Bf

3/30±2/22ABg

تنمار 1

ABa

3/13±2/22

3/00±2/22

3/02±2/22

ABe

3/01±2/21

ABf

3/01±2/22

Ag

3/30±2/22

تنمار 0

ABa

3/13±2/22

ABe

3/01±2/22

ABf

3/01±2/22

Ag

3/30±2/21

Ag

3/30±2/22

تنمار 3

Aa

3/10±2/22

Ac

3/00±2/21

Ab

3/00±2/21

Ac

3/00±2/22

Ad

3/03±2/21

Ab

3/00±2/21

Ac

3/00±2/22

Ad

3/03±2/21

ABb

ABd

Ae

3/00±2/22

Af

3/02±2/22

 :A-Dحروف بزرگ متفاوت در ﻫر ستون نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن تنمارﻫا میباشد (.)p>2/20
 : a-gحروف کوچک متفاوت در ﻫر ردیف نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن روزﻫای نگهداری میباشد (.)p>2/20
(تنمار%2/20 :1شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/210 :2شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/1 :3شيوید %2/20+سينر ،تنمار %2/20 :0شيوید %2/20+سينر ،تنمار:0
 %2/210شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار%2/1 :3
شوید %2/20+سنر)

ﻫمانطور که در جدول ( )0نشان داده شده است

مالحظه میشود کﻢترین منزان اسندیته در طی روزﻫای

افزایش منزان عﺼارهﻫای سنر و شوید در فرموالسنون

مختلف نگهداری مربوط به تنمار  3حاوی باالترین

دوغ منجر به کاﻫش اسندیته و افزایش مدت زمان

درصد عﺼارهﻫای سنر و شوید بود که تا روز  10با سایر

نگهداری منجر به افزایش اسندیته شد .ﻫمانطور که

تنمارﻫا اختالف آماری معنیداری داشت (.)p>2/20
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جدول ( -)0روند تغننرات اسندیته (درجه درننک) نمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سلسنوس (منانگنن  ±انﺤراف معنار)
زمان (روز)
تیمار
شاﻫد

1

7

11

21

22

53

12

11/22±2/22Ag

10/33±2/01Af

02/00±2/01Ae

02/00±2/01Ad

00/33±2/01Ac

00/22±2/22Ab

01/22±2/22ABa

Af

Be

Ad

Ac

Ab

تنمار 1

ABg

10/33±2/01

10/22±2/22

13/00±2/01

02/33±2/01

00/00±2/01

00/22±2/22

Aa

01/33±2/01

تنمار 2

10/33±2/01ABg

10/22±2/22Af

02/22±2/22ABe

02/22±2/01Ad

03/00±2/01Ac

00/00±2/22Ab

01/22±2/22ABa

تنمار 3

10/22±2/22Bg

11/22±2/22Bf

13/33±2/01BCe

01/00±2/01Ad

03/00±2/01Ac

00/00±2/22Bb

01/22±2/22ABa

تنمار 0

Cg

10/22±2/22

Bf

CDe

10/00±2/01

Bd

Bc

تنمار 0

Cg

10/00±2/01

CDe

10/00±2/01

تنمار 0

CDg

تنمار 1

Cg

10/33±2/01

10/22±2/22

11/22±2/22

BCf

10/33±2/01

BCf

10/33±2/01

Cf

10/00±2/01

DEe
EFe

10/22±2/22

11/33±2/01

02/00±2/01

CDd
Dd

13/33±2/22

10/33±2/01

CDd

10/00±2/01

02/00±2/01

BCc
Cc

02/22±2/22

01/33±2/01

BCc

01/00±2/01

BCb

00/33±2/22

CDb
BCb
Bb

03/00±2/22

00/33±2/22

00/00±2/22

ABa

01/22±2/22

BCa

00/33±2/01

BCa

00/33±2/01

Ca

00/00±2/01

تنمار 0

10/22±2/22Cg

10/22±2/22Cf

11/00±2/01Ee

13/00±2/01Cd

02/33±2/01BCc

00/22±2/22BCDb

00/22±2/22Ca

تنمار 3

13/00±2/01Dg

10/22±2/22Df

10/00±2/01Fe

10/00±2/01CDd

01/00±2/01BCc

03/33±2/22Db

00/00±2/01Ca

 :A-Dحروف بزرگ متفاوت در ﻫر ستون نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن تنمارﻫا میباشد (.)p>2/20
 :a-gحروف کوچک متفاوت در ﻫر ردیف نشان دﻫنده تفاوت معنیدار بنن روزﻫای نگهداری میباشد (.)p>2/20
(تنمار %2/20 :1شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :2شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر  ،تنمار%2/1 :0
شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر)

 -نتایج ارزیابی ویژگیهای حسی

داد ( .)p>2/20به طوری که باالترین امتنازات طعﻢ ()0

رو ند تغننر امت نازات طعﻢ در طی  02روز نگ هداری

در طول دوره نگ هداری به تن مار ﻫای  0و  3که حاوی

در نمودار ( )1نشيييان داده شيييده اسيييت .ﻫمانطور که

باالترین در صد ع ﺼاره شوید ( 2/1در صد) و باالترین

مالحظه میشييود افزایش زمان نگهداری منجر به کاﻫش

درصييدﻫای عﺼيياره سيينر ( 2/20و  2/20درصييد) بودند

امتناز حسييی طعﻢ و افزایش درصييد بهکارگنری عﺼيياره

اختﺼييياا یافت که با سيييایر تنمارﻫا و نمونه شييياﻫد

سنر و شوید ننز بهطور معنیداری امتناز طعﻢ را افزایش

اختالف آماری معنیداری بود (.)p>2/20
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تیمار 2

تیمار 9

دینپژوه و همکاران

تیمار 7

تیمار 6

تیمار 3

تیمار 1

تیمار 5

تیمار 2

تیمار 1

شاهد

۶
۵

۳

امتیاز طعم

۴

۲
۱
0

02

30

20

10

21

1

1

زمان نگهداری
نمودار ( -)1روند ارزیابی حسييی طعﻢ نمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سييلسيينوس (تنمار:1
%2/20شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/210 :2شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/1 :3شييوید %2/20+سيينر ،تنمار%2/20 :0
شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید%2/20+
سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار%2/1 :3

شوید %2/20+سنر)

روند تغننر امتنازات بو در طی  02روز نگهداری در

بنشييترین مقادیر عﺼيياره شييوید و عﺼيياره سيينر بودند

نمودار ( )2ن شان داده شده ا ست .ﻫمانطور که مالحظه

اختﺼيياا یافت که با نمونه شيياﻫد و تنمارﻫای حاوی

میشيييود افزایش زمان نگهداری منجر به کاﻫش امت ناز

مقادیر کمتر ع ﺼارهﻫای سنر و شوید (تنمارﻫای  2 ،1و

حس يی بو و افزایش درصييد بهکارگنری عﺼيياره س ينر و

 )3در طول دوره نگهداری و با سيييایر تنمارﻫا عمدتاً از

شيييو ید ننز بهطور معنیداری امت ناز بو را افزایش داد

روز  20نگهداری به بعد دارای اختالف آماری معنیداری

( .)p>2/20به طوری که باالترین امت ناز بو ( )0در طول

بودند.

مدت ز مان نگ هداری به تن مار ﻫای  0و  3که حاوی
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بهداشت مواد غذایی

تیمار 9

تیمار 7

تیمار 2

تیمار 6

تیمار 3

تیمار 1

تیمار 5

تیمار 2

شاهد

تیمار 1

۶
۵

۳

امتیاز بو

۴

۲
۱
0

02

30

20

10

21

1

1

زمان نگهداری
نمودار ( -)2روند ارزیابی ح سی بو نمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سل سنوس (تنمار:1
 %2/20شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :2شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر ،تنمار%2/20 :0
شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/210 :0شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/1 :0شييوید %2/20+سيينر ،تنمار%2/20 :1
شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر)

روند تغننر امتنازات احسيياس دﻫانی در طی  02روز

دﻫييانی را بييه طور معنیداری کيياﻫش داد (،)p>2/20

نگهداری در نمودار ( )3ن شان داده شده است .ﻫمانطور

ﻫمانطور که مالحظه میشييود باالترین امتناز احسيياس

که مالحظه میشييود احسيياس دﻫانی بهطور معنیداری

دﻫانی( )0در طول دوره نگهداری به تنمارﻫای  0و  3که

وابسته به درصد بهکارگنری عﺼاره سنر و شوید و مدت

حاوی باالترین درصد عﺼاره شوید و عﺼاره سنر بودند

زمان نگهداری بود ( .)p>2/20بر این اسيياس مشييخص

اخت ﺼاا یافت که به غنر از روز  21نگهداری در سایر

شد که افزایش سطح عﺼاره سنر و شوید در فرموالسنون

روزﻫا با یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند اما با نمونه

دوغ بهطور معنیداری امتناز احسييياس دﻫانی را افزایش

شاﻫد اختالف آماری معنیداری بود.

داده اما افزایش مدت زمان نگهداری امت ناز احسييياس
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تنمار 3

تنمار 0

دینپژوه و همکاران

تنمار 1

تنمار 0

تنمار 0

تنمار 0

تنمار 3

تنمار 2

تنمار 1

شاﻫد 0

امتناز احساس دﻫانی

0

2

2

02

30

20

21

زمان نگهداری

10

1

1

نمودار ( -)3روند ارزیابی اح ساس دﻫانی نمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سل سنوس (تنمار:1
%2/20شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/210 :2شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/1 :3شييوید %2/20+سيينر ،تنمار%2/20 :0
شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید%2/20+
سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر)

ارزیابی حسييی رنگ نمونهﻫای دوغ در طی  02روز

شيييو ید و مدت ز مان نگ هداری بود ( .)p>2/20براین

نگ هداری حاکی از آن بود که درصييييد به کارگنری

ا ساس م شخص شد که افزایش سطح ع ﺼاره سنر و

عﺼارهﻫای سنر و شوید و ﻫﻢچننن مدت زمان نگهداری

شيييو ید در فرموالسييينون دوغ بهطور معنیداری امت ناز

روی امتناز رنگ اثر معنیداری نداشييته اسييت و تمامی

پذیرش کلی را افزایش داد ( .)p>2/20مشييخص گردید

نمونهﻫای تولندی از نظر رنگ بسييينار رضيييایت بخش

که باالترین امت نازات پذیرش کلی ویژگی ﻫای حسيييی

بودها ند و باالترین امت ناز ( )0را از ارز یا بان در یا فت

نمونه ﻫای دوغ در طول دوره نگهداری در تن مارﻫای 0

کردهاند (.)p<2/20

و  3که حاوی باالترین درصيييد عﺼييياره شيييوید (2/1

رو ند تغننر امت نازات پذیرش کلی در طی  02روز

درصييد) و باالترین درصييدﻫای عﺼيياره سيينر ( 2/20و

نگهداری در نمودار ( )0ن شان داده شده است .ﻫمانطور

 2/20درصد) بودند مشاﻫده گردید که به غنر از روز 30

که مالح ظه میشيييود امت ناز پذیرش کلی دوغ بهطور

در سيييایر روزﻫا با یکدیگر اختالف معنی نداشيييتند اما

معنیداری واب سته به در صد بهکارگنری ع ﺼاره سنر و

عمدتاً با سيييایر تنمارﻫا و نمونه شييياﻫد اختالف آماری

108

معنیداری بود (.)p>2/20

دوره  ،9شماره  ،1پیاپی  ،33بهار 1398

بهداشت مواد غذایی

تیمار 2

تیمار 9

تیمار 7

تیمار 3

تیمار 6

تیمار 1

تیمار 5

تیمار 2

تیمار 1

۶

شاهد

۲

امتیاز پذیرش کلی

۴

0
12

53

22

21

11

زمان نگهداری

7

1

نمودار ( -)0روند ارزیابی پذیرش کلی نمونهﻫای دوغ در طی  02روز نگهداری در دمای  0درجه سييلسيينوس (تنمار:1
%2/20شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/210 :2شييوید %2/20+سيينر ،تنمار %2/1 :3شييوید %2/20+سيينر ،تنمار%2/20 :0
شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر  ،تنمار %2/1 :0شوید %2/20+سنر ،تنمار %2/20 :1شوید%2/20+
سنر ،تنمار %2/210 :0شوید %2/20+سنر و تنمار %2/1 :3شوید %2/20+سنر)

بحث و نتیجهگیری

جمله ترکنب لننالول و فالونویندﻫا در عﺼيياره شييوید و

نتایج حاصر از این مطالعه نشان داد که شمارش کلی

آلنسيينن در عﺼيياره سيينر میباشييد که دارای فعالنت

منکروارگاننسيييﻢ ﻫای نمونه ﻫای دوغ بهطور معنیداری

ضيييدمنکروبی علنه باکتریﻫای گرم مثبت و گرم منفی

وابسييته بهمنزان اسييتفاده از عﺼيياره سيينر و شييوید در

در دمای اتاق ﻫستند ( .)Amaga et al., 2001در تﺤقنقی

فرموالسييينون دوغ و مدت زمان نگهداری بود ،بهطوری

مشابه در بررسی اثر ضدمنکروبی اسانس نعناع و شوید

کييه افزایش مييدت زمييان نگهييداری شيييمييارش کلی

بر مخمر کلوورومایسييس مارکسيينانوس در دوغ ایرانی،

منکروارگانن سﻢﻫای موجود در دوغ را بهطور معنیداری

نتایج ن شان داد که ا سانس ا ستخراجی از ﻫر دو گناه اثر

افزایش داد .زیرا با افزایش زمان نگهداری ،شييرای الزم

مهارکنندگی معناداری را دارا بودند ( Najafian et al.,

برای ر شد منکروارگانن سﻢﻫا فراﻫﻢ می شود که این امر

.)2015

منجر به افزایش جمعنت آنﻫا میشيييود ( Beal et al.,

نتایج حا صر از این مطالعه ن شان داد تعداد کپکﻫا و

 .)2012از طرف دیگر با افزایش درصيييد به کارگنری

مخمرﻫای موجود در نمونهﻫای دوغ حاوی عﺼييارهﻫای

عﺼييياره سييينر و شيييوید در فرموالسييينون دوغ بهطور

سنر و شوید بهطور معنیداری وابسته بهمنزان استفاده از

معنیداری شمارش کلی منکروارگانن سﻢﻫای موجود در

عﺼييارهﻫا و زمان نگهداری نمونهﻫای دوغ میباشييد .در

مﺤﺼييول نهایی کاﻫش یافت .علت این کاﻫش به وجود

باالترین در صد ع ﺼاره شوید و سنر ﻫنچگونه کپک و

ترکنبات ضدمنکروبی موجود در عﺼاره سنر و شوید از

مخمری مشيييا ﻫده نشيييد که این امر بهدل نر ترکن بات
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کارون ﻫا ،لنمونن ﻫا و ﻫﻢچننن ترکن بات فالونوی ندﻫا در

 .)2453/2008دلنر این رفتارﻫا نا شی از این ا ست که با

عﺼيياره شييوید که اثرات ضييدکپکی دارند و ﻫمننطور

افزایش زمان فعالنت منکروارگانن سﻢﻫای موجود در دوغ

آلنس ينن موجود در عﺼيياره س ينر که باعﺚ جلوگنری از

افزایش یافته و مقدار بنشييتری الکتوز به اسييند الکتنک

ر شد مخمرﻫا می شود مربوط میبا شد که سبب کاﻫش

تبدیر شييده و ﻫﻢچننن منزان یونﻫای ﻫندروژن موجود

ف عال نت منکروبی شييييده و در نتن جه میتوا ند ز مان

در مﺤن افزایش یاف ته که این ﻫا بهنو به خود منجر به

ماندگاری را بهبود بخ شد (Jana and Shekhaw, 2010

افزایش اسندیته و کاﻫش  pHدوغ در طی دوره نگهداری

; .)Amagase et al., 2001در بررسيی مشييابه أثنر سينر

میشيييود .از طرف دیگر بهدل نر اثرات ضيييدمنکروبی

روی برخی خ ﺼو صنات کنفی و عمرماندگاری ما ست

عﺼارهﻫای سنر و شوید که مربوط به آلن سنن موجود در

ﻫﻢزده و ماسيت قالبی مورد ارزیابی قرار گرفته اسيت و

عﺼاره سنر و کارون موجود در عﺼاره شوید میباشد،

مخمر و ک پک به جز روز اول ،تن ها در نمو نه شيييا ﻫد

افزایش بهکارگنری ع ﺼارهﻫا در فرموال سنون دوغ سبب

(بدون سنر) شناسایی شد (.)Gündoğdu et al., 2009

کاﻫش فعال نت منکروارگاننسيييﻢ ﻫا و بهدنبال آن کاﻫش

نتایج حاصيير از شييمارش کلیفرم در تمامی تنمارﻫای

تولند اسند میگردد (Jana and Shekhawat, 2010; Al-

دوغ حاوی عﺼاره سنر و شوید و نمونه شاﻫد منفی بود.

 .)Snafi, 2014نتایج حا صر با یافتهﻫای پژوﻫش انجام

طبق اسييي تا ندارد منزان کلیفرم دوغ حداکثر 12 cfu/g

شده در برر سی غنی سازی ما ست با ع ﺼارهﻫای آبی

میباشييد که بر اسيياس نتایج بدسييت آمده در طی این

شيييو ید ،نع ناع و ری ﺤان که گزارش کرد ند با افزودن

مطالعه م شخص شد که تمامی نمونهﻫای تولندی مطابق

ع ﺼاره شوید به ما ست و افزایش مدت زمان نگهداری

با اسييتاندارد بوده و از کنفنت باالی بهداشييتی برخوردار

 pHافزایش پندا کرد و اسيييندیته کاﻫش یافت ،مطابقت

بودهاند (.)ISIRI 2453/2008

دارد (.)Amirdivani et al., 2011

بهکارگنری درصدﻫای مختلف عﺼاره سنر و شوید و

براسيياس نتایج بهدسييت آمده از ارزیابی ویژگیﻫای

زمان نگهداری بهطور معنیداری منزان  pHو اسييي ندی ته

حسی نمونهﻫای دوغ مشخص شد که ﻫمه خﺼوصنات

نمونهﻫای مختلف دوغ را تﺤت تأثنر قرار داد .بهعبارت

ح سی دوغ به ا ستثناء رنگ بهطور معنیداری تﺤت تأثنر

دیگر افزایش درصد بهکارگنری عﺼارهﻫای سنر و شوید

منزان اسييتفاده از عﺼييارهﻫای سيينر و شييوید و زمان

سييبب افزایش  pHو کاﻫش اسييندیته تنمارﻫا شييد در

نگهييداری قرار گرفتنييد .بييه طوریکييه افزایش زمييان

حالی که افزایش ز مان نگ هداری نمو نه ﻫای دوغ بهطور

نگهداری بهطور معنیداری سييبب کاﻫش امتناز حسييی

معنیدار منجر به کاﻫش  pHو افزایش اسيييندیته تنمارﻫا

طعﻢ ،بو ،احسيياس دﻫانی و پذیرش کلی نمونهﻫای دوغ

شيييد .طبق اسيييتاندارد منزان  pHدوغ باید حداکثر 0/0

و افزایش درصد بهکارگنری از عﺼارهﻫای سنر و شوید

با شد که برا ساس نتایج بهد ست آمده در طی این مطالعه

در فرموالسييي نون دوغ منجر بييه بهبود امتن ياز ا ین

م شخص شد که تمامی نمونهﻫای تولند شده دارای pH

شيياخصﻫای حسييی شييد .در تﺤقنق روی اثر عﺼيياره

کمتر از  0/0و در مﺤدوده اسيييتاندارد بودند ( ISIRI,

شوید بر ویژگیﻫای کنفی ما ست پروبنوتنک م شخص
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شد که ا ستفاده از این ع ﺼاره موجب بهبود ویژگیﻫای

کر منکروارگاننسييﻢﻫای موجود در دوغ شييد .بهعالوه،

حسی (عطر و طعﻢ ،بافت و ویژگیﻫای ظاﻫری) ماست

بهکارگنری در صدﻫای بن شتر ع ﺼارهﻫای سنر و شوید

پروبنوت نک در طی روز ﻫای اول ،ﻫفتﻢ ،چ هاردﻫﻢ و

مورد استفاده در فرموالسنون دوغ منجر به افزایش امتناز

بنسيييت و یکﻢ نگ هداری شيييد (.)Kalantari, 2011

ویژگیﻫای حسييی طعﻢ ،بو ،احسيياس دﻫانی و پذیرش

ﻫﻢچننن در پژوﻫشييی روی بررسييی اثر عﺼاره سنر در

کلی در مقایسيييه با نمونه شييياﻫد شيييد .لذا با عنایت به

سه غلظت  1 ،2/0و  1/0درصيييد بر گوشت بلدرچنن

ت مامی ن تایج کسيييب شيييده ،تن مار  3حاوی باالترین

نشان دادند که تنمار حاوی  2/0درصيييد عﺼاره سنر از

در صدﻫای ع ﺼاره سنر ( 2/20در صد) و ع ﺼاره شوید

لﺤاﻅ ویژگی عطر و طعﻢ بنشترین پذیرش کلی را داشت

( 2/1درصييييد) بهعنوان تن مار برتر معرفی میگردد و

(.)Karbala'i Agha Mohsen et al., 2016

میتوان اسييتفاده از این عﺼييارهﻫا را جهت بهبود زمان

بهطور کلی ن تایج این تﺤقنق حاکی از آن بود که

ماندگاری ( به بنش از  02روز در شيييرای نگهداری در

افزایش در صد بهکارگنری ع ﺼارهﻫای سنر و شوید در

دمای  0درجه سييلسيينوس) در دوغ گرمادیده بدون گاز

فرموال سنون دوغ منجر به افزایش  pHو کاﻫش ا سندیته

توصنه نمود.

در مقای سه با نمونه شاﻫد شد .ﻫﻢچننن نتایج شمارش
کپييکﻫييا و مخمرﻫييا و ﻫﻢ چن نن شيييمييارش کلی
منکروارگاننسيييﻢﻫا ننز نشيييان داد که افزایش درصيييد
بهکارگنری عﺼارهﻫای سنر و شوید در فرموالسنون دوغ

تعارض منافع
نویسييي ند گان ﻫنچگو نه ت عارض م نافعی برای اعالم
ندارند.

منجر به کاﻫش معنیدار تعداد کپک ﻫا ،مخمرﻫا و تعداد
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Abstract
Doogh is a fermented dairy beverage which its shelf-life can be reduced by the activity of microorganisms
and chemical and sensory changes of product. This study aimed at producing a heat treated doogh using
combination of dill (0.05, 0.075, and 0.1%) and garlic (0.04, 0.06, and 0.08%) extracts as biopreservatives.
Microbial, chemical, and sensory properties of samples were evaluated during six weeks of storage at 8°C.
The results showed that microbial count were dependent on the amounts of extracts used in doogh samples
formulation. On the other hand, by increasing concentration of extracts, total bacterial counts, mold and
yeast counts decreased significantly (p<0.05). Also, the results showed that amounts of pH decreased and
acidity increased significantly in doogh samples over time, but these indices have less changed in
treatments containing different concentrations of dill and garlic extracts compared to control sample
(p<0.05). Also, results revealed that increasing the extract concentrations increased scores of most sensory
parameter (flavor, odor, mouthfeel, and overall acceptability) (p<0.05). Control sample had mostly the
least scores of sensory properties (except color) and the highest microbial load and acidity during storage
time which had significant difference with the most treatments (p<0.05). According to the results obtained,
the doogh sample containing 0.1% of dill extract and 0.08% of garlic extract was considered to be the best
treatment.
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