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بهداشت مواد غذایی

«مقاله پژوهشی»

تولید نوشیدنی فراسودمند حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش
3

زهرا سادات جدي ،1آسیه احمدي دستگردي ،*2رضا شرافتی چالشتري

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اردستان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردستان ،ایران
 .2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اردستان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردستان ،ایران
 .3استادیار گروه تغذیه ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
* نویسنده مسئول مکاتباتas.ahmadi17@gmail.com :

(دریافت مقاله 99/9/5 :پذیرش نهایی)99/11/ :

چکیده
امروزه تمایل مصرفکنندگان به محصولات غذایی فراسودمند مانند انواع نوشیدنیهای پروبیوتیک رو به افزایش است .هدف از این پژوهش،
تولید نوشیدنی فراسودمند از شیره انگور و عرق پوست لیموترش حاوی باسیلوس کوآگولانس بود .در این مطالعه تجربی شیره انگور و عرق
پوست لیموترش تهیه و سپس تیمارهای حاوی  9و  12درصد شیره انگور به همراه  25درصد عرق پوست لیموترش و  117 CFU/mLباکتری
باسیلوس کوآگولانس تولید شد .نتایج نشان داد که میزان اسیدیته در طی زمان نگهداری روند افزایشی و میزان  pHروند کاهشی داشت .همچنین
بریکس و الکل روند ثابتی داشتند .میزان ترکیبات فنولی و خاصیت آنتیاکسیدانی در نمونه حاوی  12درصد شیره انگور نسبت به نمونه حاوی
 9درصد بیشتر بود ( .)p <1/15خاصیت آنتیاکسیدانی نیز در طول زمان روند کاهشی داشت بهطوریکه در تیمار  1از  153/4به 97/72
(میلیمول  Fe+2در گرم) و در تیمار  2از  123/35به ( 91/52میلیمول  Fe+2در گرم) رسید .طبق نتایج بهدستآمده پس از  91روز ،تیمارهای
تهیهشده نوشیدنی فاقد آلودگی میکروبی (کلیفرمها ،اشریشیاکلی ،کپک و مخمر) بودند .همچنین شمارش باکتری باسیلوس کوآگولانس به
میزان کمتر از  117 CFU/mLگزارش نشد .ارزیابی حسی نشان داد پذیرش کلی تیمار  1نسبت به تیمار  2بیشتر بود ولی بین دو گروه اختلاف
معنیداری وجود نداشت .با توجه به نتایج بهدستآمده تیمار بهینه ،تیمار حاوی  12درصد شیره انگور به همراه  25درصد عرق پوست لیموترش
و  117 CFU/mLباکتری باسیلوس کوآگولانس بود.
واژههاي کلیدي :باسیلوس کواگولانس ،شیره انگور ،عرق پوست لیموترش ،نوشیدنی فراسودمند
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نوشیدنی حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش

حال انجام اسذذت ( .)Ahmed et al., 2001از مشذذکلات

مقدمه
در دهههای اخیر تغییرات چشمگیری در درك نقش

جذایگزینی شذذذکر بذا سذذذایر شذذذیرینکننذدههذا ،ایجاد

غذذذا در بهبود کیفیذذت زنذذدگی ،افزایش طول عمر و

خصذذوصذذیات بافتی و عملکردی مشذذابه شذذکر ،طعه

پیشذگیری از بیماریهایی همچون عفونتهای گوارشی،

مطلوب و حفظ کیفیذذت فرآورده میبذذاشذذذد .بنذذابراین

شذرانین ،کلسترول ،سرطان (بهخصوص سرطان

انتخاب نوع شیرینکننده  ،چالش عمده تولید محصولات

روده) و التهاب مجرای گوارشی ایجادشده است .در این

رژیذذمذذی مذذیبذذاشذذذد ( ;Specter and Setser, 1994

راسذتا الگوی غذایی جوامع پیشذذرفته و درحالتوسعه به

.)Soukoulis and Tzia C, 2010

تصذل

سمت تولید مواد غذایی فراسودمند سوق دادهشده است.

شذذذیره انگور از فرآوردههای باارزش ثانویه انگور (با

مواد غذذایی فراسذذذودمنذد افزون بر خواص تغذذیذذهای،

نذام علمی  Vitis vinifera Lو از خذانواده )Vitaceas

حداقل دارای یک ویژگی سذذلامتی بخش میباشذذند که

اسذذذت که سذذذرشذذذار از قند طبیعی بوده و برای بیماران

توسذذذذذذذن دانشذذمندان عله تغذیه توصذذیه میشذذوند

دیابتی کهضذررتر اسذت .جایگزین کردن شیره انگور در

(.)Ebrahimsaray et al., 2018; Karbasi et al., 2014

فرمولذذاسذذذیون مواد غذذایی علذذاوه بر اینکذذه میتوانذذد

غذذاهایی که حاوی باکتریهای پروبیوتیک هسذذذتند در

جایگزین مناسذبی برای شکر باشد ،میتواند سب

بهبود

گروه غذاهای فراسودمند قرار میگیرند و بر طبق توصیه

خواص تغذذیهای مواد غذایی شذذذود .شذذذیره انگور در

فدراسیون بینالمللی فراوردههای لبنی ( )IDFاین غذاها

مقایسذه با ساکارز دارای مزایایی میباشد ازجمله :تمایل

بایسذذتی حاوی  117cfu/gباکتری پروبیوتیک باشذذند و

که به قندك زدن (شکرك زدن) ،جذب رطوبت بالاتر و

مصرفکننده بایستی حداقل  111گرم در روز از این غذا

قدرت شیرینکنندگی بیشتر (Ahmed et al., 2001; Al-

را مصذذذرف کنذد تا اثرات مفید این دسذذذته از غذاها را

 .)Farsi et al., 2007قنذدهای شذذذیره انگور عمدتاً از

دریافت کند ( Anal and Singh, 2007; Donkor et al.,

فروکتوز و گلوکز است و از این نظر مشابه شیره خرما و

 .)2007ازجملذه باکتریهایی که میتوان از آن بهعنوان

عسل میباشد ( Al-Farsi et al., 2007; Tavakoli pour

پروبیوتیک نام برد باکتری باسذذیلوس کوآگولانس اسذذت
که یک باسذیل گرم مببت ،بیهوازی اختیاری ،اسپوردار،
متحرك ،طنابی شکل است (.)Adibpour et al., 2019
شذکر از ترکیبات اصلی مواد غذایی است که علاوه بر
نقش شذذذیرینکننذذدگی ،دارای ویژگیهذذای عملکردی
میباشذذد .باوجود تمام فواید سذذاکارز ،به دلیل ارتباط با
برخی مشذذکلات سذذلامتی مانند فشذذارخون ،بیماریهای
قلبی عروقی ،فسذذاد دندان ،چاقی و دیابت ،پژوهشهای
روزافزونی جهت یافتن جایگزینهای مناس ذ
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شذذکر در

and Kalbasi-Ashtari, 2013; Bilgicli and Akbulut,
 .)2009لیموترش با نام علمی Citrus limon Burm. F

درختی از خذانواده نذارنج  Rutaceaeاسذذذت که دارای
خواص بیشذماری میباشذد .عصاره لیموترش به سب
داشذذذتن مقذذدار قذذابذذلملذذاحظذذهای ویتذذامین  ،Cیذذک
آنتیاکسذذیدان قوی اسذذت .پوسذذت لیموترش نیز فعالیت
آنتیاکسیدانی قابلملاحظهای دارد (.)Mirheidar, 2006
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در تحقیقی که بر روی خصذذوصذذیات کیک اسذذفنجی

در این مطالعه تجربی ،شذذیره انگور از شذذرکت انگور

تولیدشذده با شذیره انگور انجام شد مشخص شد قوام و

بن جنوب بندرعباس و عرق پوست لیموترش از شرکت

وزن مخصذذذوص خمیر با افزایش شذذذیره انگور ،افزایش

محصذذذولات گیاهی نارون علوی کاشذذذان دارای پروانه

مییذابذد ( .)Shahidi et al., 2017در مطذالعهای تأثیر

ساخت بهداشتی تهیه و در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

جذذایگزینى شذذذکر بذذا شذذذیره انگور بر ویژگىهذذا

کاشذان بر اسذاس استاندارد ملی ایران مورد ارزیابی قرار

فیزیکوشذذیمیایى و حسذذى بسذذتنى وانیلى بررسذذی شذذد

گرفت و مطابق با اسذذتاندارد ملی ایران تأیید کیفیت شذذد

( .)Jafarpour and Maleki,2015در مطالعهای به تولید

(.)ISIRI /3545/2007; 2018

و بستهبندی نوشیدنی تخمیری فراسودمند از شیره خرما

 -تهیه باکتري پروبیوتیك

حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس پرداخته شد ( Karbasi

باسذذیلوس کوآگولانس از شذذرکت دانشبنیان تک ژن

 .)et al., 2015در یک بررسذذذی تأثیر شذذذیره خرما بر

دارای گواهی کیفیت (B No: H034 ،Tak Gene BC

خواص فیزیکوشذذیمیایى ،میکروبى و حسذذى نوشذذیدنى

Date of ،Mfg date: 16.02.2019 ،B.Size: 7 Kg،
،Exp date: 16.02.2021 ،analyze: 16.02.2019
Appearance: Visual, Yellow powder,
Test Method: ISIRI 12105 ،Moisture: <10%
 )/ 5e13 cfu/kgخریداری شذد و در شراین استریل به

تهیهشذده از دانههای کفیر را بررسذی کردند ( Taherian

 )and Sadeghi Mahoonak, 2015و در بررسی دیگری
ویژگیهای فیزیکوشذذیمیایی و بهینهس ذازی فرمولاسذذیون

ماسذذت طعهدار حاوی شذذیره انجیر و باکتری باسذذیلوس
کواگولانس

را ارزیابی کردند ( Jafarpour and Maleki,

.)2018
با توجه به تمایل مصذرفکنندگان به شیرینکنندههای
طبیعی در محصذولات غذایی و کمبود مطالعات در زمینه
اسذتفاده از شذیره انگور در نوشذیدنیها در داخل کشور،
در این پژوهش ،جایگزین کردن کامل سذذاکارز با شذذیره
انگور در تولید نوشذیدنی فراسودمند با استفاده از عصاره
پوسذذت لیموترش و تأثیر آن بر خصذذوصذذیات فیزیکی و
حسی محصول موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
 -تهیه شیره انگور و عرق پوست لیموترش

تیمارها اضافه گردید.
 -تهیه و آمادهسازي نوشیدنی

ترکیبات تشذکیلدهنده نوشذیدنی شذامل شیره انگور،
عرق پوست لیموترش و باکتری پروبیوتیک میباشند که
با سذذذایر اجزای نوشذذذیدنی به روش گراویمتری (وزن
سذنجی) به نسذبتهای مشخص تهیه شدند (جدول .)1
پس از تهیه تیمارهای  1و  2و پاسذذتوریزهکردن آنها در
دمذای  33درجه سذذذانتیگراد بهمدت  31دقیقه ،باکتری
پروبیوتیک تحت شذراین استریل بهطوری افزوده شد که
محصول نهایی مطابق استاندارد ملی ایران حاوی حداقل
9

 11 CFU/mLباکتری باسذذذیلوس کوآگولانس باشذذذد.
محصذول نهایی در یخچال نگهداری شد و طی  91روز
در روزهای صذذفر ،91 ،31 ،31 ،آزمونهای زیر روی آن
انجام گرفت.
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جدول ( -)1ترکیبات تشکیلدهنده نوشیدنی ()%
تیمار 1

تیمار 2

ترکیبات
عرق پوست لیموترش

25

25

شیره انگور

12

9

اسیدسیتریک

1/11

1/19

آب

32/99

35/92

 1/93میلیلیتر از اسیدکلریدریک  %37توسن سمپلر

 -آزمونهاي شیمیایی

اندازهگیری مواد جامد محلول در آب (بریکس) و قند

در بالن ژوژه ریخته و با آب مقطر به حجه  251میلیلیتر

کل مطابق با استاندارد ملی ایران (،)ISIRI/2685/2007

رسانده شد 3/1 .گرم از استات سدیه توزین و با آب

ایران

مقطر در بالن ژوژه به حجه  1111میلیلیتر رسانده و

( pH ،)ISIRI/11077/2016و الکل اتیلیک مطابق با

سپس  13میلیلیتر اسیداستیک به محلول افزوده شد.

استاندارد ملی ایران ( )ISIRI/1487/2014و اندازهگیری

محلول  ،TPTZمحلول کلرید آهن و بافر استات به نسبت

پروتئین طبق استاندارد ملی ایران ( ;ISIRI/1029/2018

 11:1:1مخلوط شدند 111 .میکرولیتر از عصاره

 )ISIRI/117,1990انجام شد.

بهدستآمده در حلال متانول با غلظتهای مختلف با 3

 -اندازهگیري ترکیبات فنولیك

میلیلیتر از محلول  FRAPمخلوط و  11دقیقه در 37

اسیدیته

مطابق

با

استاندارد

ملی

ترکیبات فنولیک با استفاده از روش فولین سیوکالتیو

درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد .جذب محلولها

اندازهگیری شد .محلولهای استاندارد با غلظتهای 12/5

در  593نانومتر نسبت به نمونه شاهد قرانت گردید .از

 111 ، 32/5 ، 51 ، 25 ،و  ppm 125از گالیکاسید در

 BHTبهعنوان کنترل مببت استفاده شد .بهمنظور

محلول متانول  %31تهیه گردید 1/1 .میلیلیتر از محلول

کالیبراسیون از محلول آبی ) Fe (IIبا غلظت مشخص در

عصاره را به  1/5میلیلیتر از محلول  11درصد فولین

محدوده  )FeSO4.7H2O( 111-211 Mμاستفاده شد.

اضافه کرده و پس از  3الی  9دقیقه به آن  1/4میلیلیتر

نتایج بهصورت میلیمول  Fe+2در گرم گیاه خشک

کربنات سدیه  7/5درصد اضافه کرده ،پس از  31دقیقه

گزارش گردید (.)Kamali et al., 2014

نگهداری در دمای آزمایشگاه جذب محلولها در 735

 -آزمونهاي میکروبی

نانومتر نسبت به شاهد قرانت گردید .نتایج بهصورت

شمارش اشرشیاکلی مطابق با استاندارد ملی ایران،

میلی گرم در گرم گیاه خشک معادل اسید گالیک گزارش

( ،)ISIRI/2946/2004شمارش کپک و مخمر مطابق با

شد (.)Sharafati et al., 2011

استاندارد ملی ایران ( )ISIRI/10893-3/2007و شمارش

 -اندازهگیري خاصیت آنتیاکسیدانی به روش احیا آهن

کلیفرم ( )MPNمطابق با استاندارد ملی ایران

()FRAP

( )ISIRI/11166/2008انجام شد .برای شمارش باکتری
پروبیوتیک ،نمونه در دمای  91±2درجه سلسیوس

43

دوره  ،9شماره  ،4پیاپی  63زمستان  ، 8691صفحات 49-66

بهداشت مواد غذایی

بهمدت  11دقیقه در بنماری ،حرارت داده شد .سپس در

یافتهها

آب سرد تا دمای  45تا  51درجه سلسیوس خنک و

 -آزمونهاي شیمیایی

بهمدت  31-51دقیقه در دمای  37درجه سلسیوس در

بر اسذذذاس نتذذایج بذذهدسذذذتآمذذده میزان پروتئین در

انکوباتور شیکردار قابل تنظیه با سرعت  151-111دور

تیمارهای  1و  2بهترتی

برابر  213/9 ±1/27و ±1/57

در دقیقه ،گرمخانهگذاری گردید .رقتهای اعشاری تهیه

 135/3میلیگرم در  111میلیلیتر بود .میزان قنذذد در

شد .مقدار  1میلیلیتر از هر لوله به روش پورپلیت در

تیمذارهذای  1و  2بهترتی

برابر  9/4 ±1/14و ±1/43

محین پلیت کانت آگار کشت داده و بهخوبی پخش

 7/1درصد بود .نتایج نشان میدهد با افزایش میزان شیره

گردید .پلیتها در دمای  37درجه سلسیوس بهمدت 24

انگور محتوی پروتئین و قند افزایش معنیداری در تیمار

تا  49ساعت گرمخانهگذاری شد و سپس شمارش

 1نسذبت به تیمار  2نشذذان داده اسذذت ( .)p>1/15میزان

باکتریها انجام شد (.)Jafarpour and Maleki, 2015

بریکس بهطور معنیداری در تیمار  1بیشذذذتر از تیمار 2

 -ارزیابی حسی

بود (نمودار  .)1در طی زمان ماندگاری تغییر معنیداری

برای ارزیابی خواص حسی از روش هدونیک  5نقطه

در میزان بریکس تیمارها مشذذاهده نشذذد .میزان اسذذیدیته

و  11نفر ارزیاب از هر دو جنس زن و مرد با محدوده

بذهطور معنیداری در روزهای  31و  91زمان نگهداری

سنی  22تا  51سال از کارشناسان علوم و صنایع غذایی

در تیمارها افزایش نشان داده است ولی تغییرات اسیدیته

و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان استفاده شد.

در روز صفر و  31از زمان نگهداری در یخچال معنیدار

پارامترهای مورد ارزیابی شامل رنگ ،بو ،طعه ،مزه دهانی

نمیباشذد .همچنین در هرروز بهجز در روزهای صفر و

و پذیرش نهایی بود.

 ، 31بین تیمذار  1و تیمار  2تفاوت معنیداری در میزان

 -روش تجزیه و تحلیل دادهها

اسذیدیته مشذاهده شد (( )p>1/15نمودار  .)2میزان pH

آنالیزهای شیمیایی و میکروبی با سه تکرار انجام و
نتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار در نرمافزار
 SPSSنسخه  17به دست آمد .برای مقایسه میانگین
گروهها از آنالیز واریانس یکطرفه با آزمون دانکن استفاده
شد .جهت رسه نمودارها نرمافزار اکسل مورداستفاده قرار
گرفت .در تمام موارد ،مقدار  p< 1/15بهعنوان مقادیر
معنیدار در نظر گرفته شد.

در طی زمذذان  91روزه در تمذذامی تیمذذارهذذا بذذهطور
معنیداری روند کاهشی نشان داد ( ،)p>1/15بهطوریکه
میزان  pHدر تیمذار  1از  4/51به  3/13و در تیمار  2از
 4/72به  3/175نزول پیداکرده اسذذذت (نمودار  .)3این
نتایج با میزان تغییرات اسذیدیته نیز مطابقت دارد (نمودار
 .)2ولی در هرروز تفذذاوت معنیداری بین تیمذذارهذذا
مشذذذاهذده نشذذذد .میزان الکل در طی زمان  91روزه در
تمامی تیمارها روند افزایشی نشان نداد (نمودار .)4
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نوشیدنی حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش

نمودار ( -)1تغییرات میزان بریکس در تیمارهای مختلف نوشیدنی تهیهشده در طی زمان 91
روز در دمای یخچالی
7

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  11 CFU/mLباسیلوس
کواگولانس ،تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و CFU/mL
 117باسیلوس کواگولانس ،حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری

در  p>1/15میباشد.
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نمودار ( -)2تغییرات میزان اسیدیته برحس

اسیدلاکتیک در تیمارهای مختلف نوشیدنی

تهیهشده در طی زمان  91روز در دمای یخچالی

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس
کواگولانس ،تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و CFU/mL
 117باسیلوس کواگولانس ،حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری
در  p>1/15میباشد

نمودار ( -)3تغییرات میزان  pHدر تیمارهای مختلف نوشذذیدنی تهیهشذذده در طی زمان  91روز در
دمای یخچالی

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس
کواگولانس ،تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و 117 CFU/mL
باسیلوس کواگولانس ،حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در p>1/15

میباشد.

69

سادات جدي و همکاران

نوشیدنی حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش

نمودار ( -)4تغییرات میزان الکل در تیمارهای مختلف نوشیدنی تهیهشده در طی زمان  91روز در دمای یخچالی
تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس ،تیمار
 9 :2میلیلیتر شذذیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوسذذت لیمو و  117 CFU/mLباسذذیلوس کواگولانس ،حروف
نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در  p>1/15میباشد.

 -بررسی میزان فعالیت آنتیاکسیدانی

( 97/72میلیمول  Fe+2در گرم) و در تیمار  2از 123/35

همانگونه که از نمودار  5مشذذذخص اسذذذت ،میزان

بذذه ( 91/52میلیمول  Fe+2در گرم) کذذاهش پیذداکرده

فعالیت آنتیاکسذذیدانی در طی  91روز در تمامی تیمارها

است .همچنین در هرروز تفاوت معنیداری بین تیمارها

بذهطور معنیداری کاهش یافت ( .)p>1/15بهطوریکه

مشاهده شد (.)p>1/15

میزان فعذالیذت آنتیاکسذذذیدانی در تیمار  1از  153/4به
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نمودار ( -)5تغییرات میزان فعالیت آنتیاکسیدانی به روش احیا آهن در تیمارهای مختلف نوشیدنی تهیهشده
در طی زمان  91روز در دمای یخچالی

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در  p>1/15میباشد.

 -بررسی میزان ترکیبات فنولیك

و در تیمذذار  2از  325/4بذذه ( 291/21میلیگرم در گرم

بر اسذذاس نتایج بهدسذذتآمده میزان فنول تام در طی

معادل اسذذید گالیک) نزول پیداکرده اسذذت .همچنین در

 91روز در تمامی تیمارها بهطور معنیداری کاهش یافت

هرروز تفذاوت معنیداری بین تیمارها مشذذذاهده شذذذد

(نمودار  .)3بذهطوریکذه میزان فنول تذام در تیمار  1از

(.)p>1/15

 397/4به ( 339/33میلیگرم در گرم معادل اسیدگالیک)
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نوشیدنی حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش

نمودار ( -)3تغییرات میزان فنول تام به روش فولین سیوکالتیو در تیمارهای مختلف نوشیدنی تهیهشده در طی
زمان  91روز در دمای یخچالی

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در  p>1/15میباشد.

 -آزمونهاي میکروبی

بر اسذذاس نتایج بهدسذذتآمده در طی مدتزمان 91
روزه در دمای یخچالی ،هیچکدام از نوشذذیدنیها آلودگی

34

به کلیفرم ،اشذذریشذذیاکلی ،کپک و مخمر نداشذذتند و در
تعداد باکتریهای باسذذیلوس کواگولانس تغییر معنیداری
مشاهده نشد (نمودار .)7
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نمودار ( -)7تغییرات میزان شمارش باسیلوس کواگولانس در تیمارهای مختلف نوشیدنی تهیهشده در طی
زمان  91روز در دمای یخچالی
7

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  11 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در  p>1/15میباشد.

 -ارزیابی حسی

طبق نتذایج بهدسذذذتآمده از آزمون هدونیک ،تفاوت
معنیداری بین تیمذذارهذذای  1و  2در خواص مختلف
رنگ ،بو ،طعه و پذیرش نهایی مشاهده نشد (نمودار .)9
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سادات جدي و همکاران

نوشیدنی حاوي باسیلوس کوآگولانس با استفاده از شیره انگور و عرق پوست لیموترش

نمودار ( -)9خواص ارگانولپتیک نوشیدنیهای مختلف

تیمار  12 :1میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
تیمار  9 :2میلیلیتر شیره انگور 25 ،میلیلیتر عرق پوست لیمو و  117 CFU/mLباسیلوس کواگولانس،
حروف نامتشابه ( )A,Bدر هرروز نشاندهنده تفاوت معنیداری در  p>1/15میباشد.

بریکس در تیمار  1بهطور معنیداری بیشذذذتر از تیمار 2

بحث و نتیجهگیري
در این مطالعه تجربی ،تیمارهای حاوی  12درصذذذد

بود و دلیل آنهه احتمالاً ناشذذذی از غلظت بالاتر شذذذیره

شذیره انگور (تیمار  )1و  9درصد شیره انگور (تیمار )2

انگور در تیمذار  1میباشذذذد .میزان الکل اتیلیک در طی

به همراه  25درصذد عرق پوست لیموترش و CFU/mL

زمان  91روزه در تمامی تیمارها تغییری نشذذذان نداد که

 117باکتری باسیلوس کوآگولانس تهیه شد و آزمونهای

این نشان از عدم تولید الکل در محصول و یک فرآورده

میکروبی و شیمیایی بهمدت  91روز انجام گرفت.

غیرالکلی میباشذذذد .این میزان با میزان اسذذذتاندارد ملی

نتایج آزمایشهای حاصذل از آزمونهای شذذیمیایی نشان

مطابقت داشت (.)ISIRI/1487/2014

داد کذه با افزایش میزان شذذذیره انگور محتوی پروتئین و

این نتایج با نتایج بهدسذذتآمده توسذذن سایر محققین

قنذد افزایش معنیداری در تیمذار  1نسذذذبت به تیمار 2

مطابقت داشذذذت .بهعنوانمبال افزودن شذذذیره انگور به

نشذذان داده اسذذت ( .)p>1/15میزان اسذذیدیته در تیمارها

بسذذذتنی بهطور معنیداری  pHرا کاهش و اسذذذیدیته را

بیشینه  1/5و -1/7

افزایش داده است ( .)Frarji Kafshgari et al., 2015در

 1/1گرم در صذذذد میلیلیتر) .میزان  pHدر طی زمان 91

بررسذی دیگری نشان دادند که در انتهای دوره نگهداری

روزه در تمامی تیمارها روند کاهشذذی نشان داد ،ولی در

در یخچال ،اسذیدیته نوشیدنی پروبیوتیک روند افزایشی

محدوده اسذذتاندارد قرار داشذذت (.)ISIRI/1487/2016

و  pHرونذد کاهشذذذی داشذذذته اسذذذت .همچنین تعداد

میزان بریکس در دامنه  9/1تا  11/3درصذذذد قرار دارد.

بذاکتریهذا بیش از میزان پیشذذذنهادی برای تأمین اثرات

مطابق با استاندارد میباشد (بهترتی
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سلامتی بخش ( )<113-117 CFU/mLبود ( Dastras et

لیسذذذتریذذا مونوسذذذیتوژنز ،سذذذالمونلذذا تیفی موریوم و

 .)al., 2019در یک پژوهش نشذذان دادند که با افزودن

کامپیلوباکتر ژژونی در جلوگیری از آلودگیهای پاتوژنی

شذیره خرما به فرمولاسیون نوشیدنى کفیر میزان اسیدیته

اسذذت ( .)Hoseinzadeh, 2019در مطالعهای که بر روی

بذذه نمودار معنیدار

افزایش پی ذداکرده و از میزان

عصذذاره انگور تخمیر شذذده انجام دادند ،مشذذخص شذذد

pHبهطور معنیداری کاسذذته شذذده اسذذت .همچنین با

فعذالیذت آنتیاکسذذذیدانی عصذذذاره میتواند تحت تأثیر

افزایش درصد شیره خرما در تهیه نوشیدنى کفیر ،میزان

س ذاختارهای متفاوت اس ذیدهای فنولیک و فلاونونیدها و

افزایش پیذذدا میکنذذد

همچنین مشذذذتقذذات این ترکیبذذات بذذاشذذذد .فعذذالیذذت

بذریذکس بذذه نمودار معنىدار

(.)Taherian and Sadeghi Mahoonak, 2015
این مطالعه نشذان داد که ،میزان فعالیت آنتیاکسیدانی

آنتیاکس ذیدانی اس ذیدهای فنولیک و مشذذتقات آن همانند
اسذذترها ،وابسذذته به تعذذذذداد گروههای هیدروکسذذیل در

و فنول تام در تیمار  1بیشذتر از تیمار  2بود .این نتایج با

مولکول اسذذت .این نتیجه نشذذان میدهد که نوع ترکی

توجه به حضور مقدار بیشتر شیره انگور در تیمار  1قابل

فنولیک ،بیشذذذتر از مقدار آن در فعالیت آنتیاکسذذذیدانی

توجیه بود .در یک بررسذذی نشذذان داده شذذد با افزایش

نقش دارد (.)Ashrafi Yorghanloo et al., 2015

درصذد آبمیوه (آلبالو-زرشک) به فرمولاسیون شیر سویا

تحقیقات نشذذذان داده اسذذذت که لیموترش نیز دارای

نیز میزان ترکیبذات فلذذاونونیذدی ،میزان آنتوسذذذیذذانین و

خاصذذیت آنتیاکسذذیدانی اسذذت و خاصذذیت بازدارندگی

فعذذالیذذت آنتیاکسذذذی ذدانی بذذه دلیذذل وجود ترکیبذذات

پراکسذیداسذیون لیپید بهوسیله اسانس لیمو تقریباً برابر یا

آنتیاکسذذذیذدانی در آلبذذالو و زرشذذذک افزایش یذذافذذت

بیشتر از قدرت آنتیاکسیدانهای سنتتیک  BHTو BHA

( .)Nazarian et al., 2013در بررسی محتوای ترکیبات

میبذاشذذذد .فنذلهذا و فلذاونونیذدهذای گیاهی ،ممانعت

فنولی و ظرفیت ضذد اکسایشی در بر ،،غوره ،کشمش

پراکسذیداسذیون لیپید را با مهار رادیکالهای پروکسی و

و شذیره انگور کشذمشذی قرمز نشذان داده شذد که شیره

احیا یا شذلاتهکردن آهن در آنزیه لیپوکسیژناز و ممانعت

انگور بیشذذذترین محتوای فنلی و فلذذاونونیذذدی را دارا

از شروع واکنش پراکسیداسیون لیپید انجام میدهند .این

میباشذد و بیشترین درصد جمعآوری رادیکال ،DPPH

مطالعه مؤید این اسذت که ارتباط مستقیمی بین محتوای

سوپراکسید ،نیتریک اکسید و مهار پراکسیداسیون لیپیدها

فنلی و خاصذذیت آنتیاکس ذیدانی عصذذارهها و اسذذانسها

در عصاره بر ،مشاهده میشود ( Pourakbarand Adli

وجود دارد ( .)Sharafi et al., 2010مطالعات اخیر نشان

 .)Fard, 2017در مطالعهای که در اسذذتان فارس بر روی

داده اسذذذت کذه لیموترش خذاصذذذیذت مغذی ،دارویی،

عصاره هسته انگور انجام شد ،سنجش مهار رادیکال آزاد

آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی دارد .حضور ترکیباتی نظیر

با روش  ،DPPHخاصذذیت آنتیاکسذذیدانی عصذذاره تأیید

تانین ،اسذذترویید ،فولیک اسذذید ،ترپنویید ،فلاوونویید و

شذد .همچنین مشذخص شذد این عصاره دارای خواص

سذذذاپونین خاصذذذیت آنتیاکسذذذیدانی و ضذذذدمیکروبی

آنتیاکسیدانی بالقوه با مهار اکسیداسیون چربی و فعالیت

لیموترش را توجیه میکند .مواد استخراج شده از پوست

ضذذذد میکروبی در مقذابذل پاتوژنهای مواد غذایی مانند

لیموترش روی اشذذریشذذیاکلی ،لیسذذتریا مونوسذذیتوژنز،
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سالمونلا تیفی موریه ،باسیلوس سریوس و انتروکوکوس

آن مذیگردنذذد ( .)Shahpoori, 2016نتذذایج بررسذذذی

فکذذالیس هه تذذأثیر دارد ( .)Hoseinzadeh, 2019در

نوشذیدنی فراسودمند نشاندهنده عدم رشد میکروبی بود

تحقیقی بر روی اثر اسذذذانس چای سذذذبز و لیموترش بر

کذذه دلیذذل این امر را میتوان بذذا اعمذذال فرآینذذد حرارتی

ویژگیهای فیزیکی شذذیمیایی ،میکروبی و حسذذی کیک

نوشذیدنیها مرتبن دانست (.)Khamirian et al., 2017

روغنی نشذذذان دادنذد بذا افزایش زمذان نگهذداری میزان

در نوشذذذیذذدنی فراسذذذودمنذذد حذذاوی شذذذیره خرمذذا و

رطوبت و  pHکاهش و میزان اسذذذیدیته افزایش مییابد.

لذاکتوباسذذذیلوس رامنوسذذذوس ،آلودگی کپک ،مخمر و

مقایسذه خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی کیکهای

بذاکتریهای مزوفیل هوازی مشذذذاهده نشذذذد و ارزیابی

روغنی حاوی اسذذانس چای سذذبز و لیموترش با شذذاهد

حسذذذی نذیذز تغییرات معنیداری را در پذذارامترهذذای

نشان داد استفاده از اسانسها ،از افزایش اندیس پراکسید

اندازهگیری شذذده نشذذان نداد (.)Karbasi et al., 2014

و تیوبذذاربیتوریذذک و رشذذذد کپذذک و مخمر طی دوره

یافتههای حاصذذل از بررسذذی دو گز معمولی و گز بدون

نگهداری جلوگیری مینماید (.)Tajik et al., 2017

قند نشذذان داد که تعداد کلی باکتریها بلافاصذذله بعد از

نتایج حاصل از آزمونهای میکروبی در این مطالعه نشان

تولید پس از  4ماه ماندگاری از  113 CFU/gکمتر نشد

داد که محصولات تولیدشده قابلیت ماندگاری تا  91روز

و این تعذداد باکتری تقریباً ثابت ماند ( Daliran-Firooz

را در شراین یخچالی داشتند .بنابراین محصول تولیدشده

.)et al., 2014

بهعنوان یک نوشذیدنی پروبیوتیکی طبق استاندارد ملی با

با توجه به نتایج آزمونهای انجامشده بر روی هر دو

میزان حداقل پروبیوتیک در یک فرآورده 113 CFU/mL

نوع تیمار ،تمامی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی

تطابق دارد ( .)ISIRI/11325/2018عصذذذارههای گیاهی

در محدوده اسذذذتاندارد ملی ایران برای نوشذذذیدنی قرار

دارای خواص ضذد میکروبی میباشند .اسانس لیموترش

دارند .با توجه به خاصذذذیت آنتیاکسذذذیدانی و ترکیبات

حاوی لیمونن و فلاندرن است که خاصیت ضد میکروبی

فنولی شیره انگور و عرق پوست لیموترش و با توجه به

این ترکیبات به اثبات رسذذیده اسذذت ( Sedaghat et al.,

زندهمانی باکتری باسیلوس کوآگولانس ))117 CFU/mL

 .)2015در یک بررسذذذی در گوشذذذت ،فیلههای حاوی

میتوان نتیجه گرفت ،نوشذذیدنی موردمطالعه فراسذذودمند

اسذانس گشنیز و لیموترش در مقابل میکروارگانیسههای

بوده و میتواند جهت تولید و عرضذذه تجاری موردتوجه

اشذذرشذذیاکلی و سذذودوموناسآنوروژنس خاصذذیت ضذذد

قرار گیرد.

میکربی نشذذذان دادنذد ،امذا تذذأثیر معنیداری بر بذذاکتری
اسذذتافیلوکوکوساورنوس نداشذذتند .تأثیر ضذذد میکربی
اسانس لیمو بر سودوموناس بهطور معنیداری بیشتر از
اسذانس گشنیز بود ( .)Sedaghat et al., 2015در ماهی
کیلکا عصذاره نارنج و پوست لیموترش اثر ضدمیکروبی
و آنتیاکسیدانی مطلوبی دارند و باعث افزایش ماندگاری
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Abstract
Nowadays consumers' interest in processed foods such as probiotic beverages is increasing. Therefore, the
purpose of this study was to produce a beverage made from sour grape juice and sour lemon peel containing
Bacillus coagulans. In this experimental study, grape juice and sour lemon peel were prepared. Treatments
containing 12 (treatment 1) and 9 (treatment 2) percent grape juice plus 25% lemon peel sweat and 10 7
CFU/mL of Bacillus coagulans were prepared. The results showed that the acidity decreased during storage
and the pH decreased. Brix and alcohol also had a steady trend. Phenolic compounds and antioxidant
properties were higher in samples containing 12% grape juice than in samples containing 9% juice
(p<0.05). During the storage period, the amount of phenolic compounds decreased. The antioxidant
property also decreased with time, with the effect of treatment 1 from 153.4 to 97.72 mmol Fe +2/g and in
treatment 2 from 123.35 to 80.52 mmol Fe+ 2/g. The results showed that after 90 days, the treated beverages
were free of microbial contamination (coliforms, Escherichia coli, mold and yeast). Bacillus coagulans
count was not less than 107 CFU/mL. Sensory results showed that the overall acceptance of treatment 1
was more than treatment 2 but there was no significant difference between the two groups. According to
the results, our best treatment was 12% grape juice with 25% lemon sour skin and 107 CFU/mL

Bacillus coagulans.
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