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ABSTRACT

Background & objectives: The aim of this study was the effect of mucilages of Salvia
macrosiphon and Plantago ovata as a prebiotic instead of fat and its effect on the sensory,
microbial and survival properties of low-fat stirred yogurt probiotic.
Methods: In this study, mucilages of Salvia macrosiphon and Plantago ovata were added to
the low-fat stirred yogurt in concentrations and various ratios of 0.01%, 0.04% and 0.07%,
after the extraction .The effects of adding mucilage on the properties of low-fat stirred yogurt
probiotic containing bifidobacterium bifidum stored at refrigerated temperature (0 to +4 °C),
such as sensory, durability assessment and total probiotic bacterial count were investigated for
3 weeks. The results were analyzed using ANOVA test.
Results: The results showed that the yoghurt containing of 0.04% Salvia macrosiphon
mucilage and 0.04% Plantago ovate mucilage had the highest scent, taste and sensory rating.
The combination of salvia macrosiphon and Plantago ovate mucilages had a significant effect
on sensory properties (p<0.05). A significant decrease was observed in the color score of
yogurt samples, with increasing the percentage of the Salvia macrosiphon and Plantago ovate
mucilages (p<0.05). The probiotic bacterial life of Bifidobacterium bifidum increased until
the seventh day with the addition of mucilages to yogurt, and then decreased. The sample
containing 0.07% mucilage of Salvia macrosiphon showed the highest amount of probiotic
bacteria, but live bacterial count significantly increased with increasing of these two
hydrocolloids compared to the control group (p<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the some doses mucilages of Plantago
ovata and Salvia macrosiphon as a replacement of fat could play a significant role in keeping
up the sensory properties of low fat yogurt during storage. Thses additives can improve the
negative effects of reduced yogurt fat with increasing the amount of probiotic bacteria and
improving oral sensation.
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مقدمه
هاي اخیـر بـه دلیـل تـأثیرات سـوء ناشـی از       در سال

ی بر سالمت انسان، یهاي زیاد رژیم غذامصرف چربی
تقاضا براي مصرف محصوالت لبنی کم چرب یا بدون 

ــود    ــن وجـ ــا ایـ ــت. بـ ــه اسـ ــزایش یافتـ ــی افـ چربـ
کیفیـت  کنندگان محصـوالت کـم چـرب را بـا     فمصر

. ماست یکی )1(طلبند مشابه با محصوالت پرچرب می
هاي تخمیري شـیر در سراسـر   ترین فرآوردهاز مهم

چکیده
بیوتیک بجاي چربـی و  مرو و گیاه اسفرزه بعنوان پريمطالعه حاضر با هدف جایگزین کردن موسیالژ دانه زمینه و هدف:

. فتانجام گریوتیکتاثیر آن بر خصوصیات حسی، میکروبی و ماندگاري ماست همزده کم چرب پروب
، 01/0هاي مختلف ها و نسبتپس از استخراج موسیالژها از دانه مرو و گیاه اسفرزه در غلظتاین پژوهشدر روش کار:

هاي ماست پروبیوتیک کم به ماست کم چرب همزده اضافه گردید. اثرات افزودن موسیالژ بر ویژگیدرصد 07/0و 04/0
ارزیـابی حسـی و   گـراد) ماننـد   + درجـه سـانتی  4تا 0دوم نگهداري شده در دماي یخچال (چرب حاوي بیفیدوباکتریوم بیفی

هفته مورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج توسـط آزمـون       3هاي پروبیوتیک به مدت و نیز شمارش کلی باکتريماندگاري 
. ندقرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل ANOVAآماري 

موسـیالژ مـرو داراي   درصـد 04/0موسـیالژ اسـفرزه و   درصـد  04/0ماست حـاوي  که نمونه ندنتایج نشان داد:یافته ها
دار بـود  باالترین امتیاز حسی و عطر و طعم بوده و اثر ترکیبی موسیالژهاي مرو و اسفرزه نیز بر روي خواص حسی معنـی 

)05/0<pزه و مرو مشاهده شـد  هاي ماست با بیشتر شدن درصد موسیالژ اسفرداري در امتیاز رنگ نمونه). کاهش معنی
)05/0<pزنده مانی باکتري پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم تا روز هفـتم افـزایش و   به ماست). با افزودن موسیالژها ،

هاي پروبیوتیک را نشان موسیالژ مرو بیشترین مقدار باکتريدرصد07/0پس از آن کاهش یافت، بطوري که نمونه حاوي 
داري نسبت به نمونـه شـاهد افـزایش معنـی    ،هاي زنده با افزایش این دو هیدروکلوئیدان باکتريداد، ولی در مجموع میز

).p>05/0داشت (
تواند نقـش  بعنوان جایگزین چربی میموسیالژ اسفرزه و مرو برخی از دوزهاي کهندپژوهش نشان دادنتایج : گیرينتیجه

هاي پروبیوتیـک و  داري ایفا کنند و با افزایش میزان باکتريتوجهی در حفظ خواص حسی ماست کم چرب در طول نگهقابل
بهبود احساس دهانی، اثرات منفی کاهش چربی ماست را بهبود بخشد. 

، اسفرزه، ماست، پروبیوتیکموسیالژ، مروکلیدى: هايواژه
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اي، باشد و به دلیل دارا بـودن خـواص تغذیـه   دنیا می
درمانی و ایمونولوژیکی منحصـر بـه فـرد، در رژیـم     

بـا  . )2(اي برخوردار است غذایی افراد از اهمیت ویژه
هاي لبنی در تغذیـه انسـان،   اهمیت فرآوردهبه توجه

توانـد  گرا مـی ایجاد تنوع و وارد کردن ترکیبات عمل
سهم به سزایی در افـزایش مصـرف ایـن محصـوالت     
داشته باشد. در صنعت بـراي جبـران کـاهش میـزان     

و تولید اسیدیته بیشـتر  )3(چربی، ایجاد طعم مطلوب 
مقداري شیرخشک بدون )4(در طول دوره نگهداري 

کننـد. یکـی از مـواد مـورد     مـی اضـافه  چربی به شیر 
ــنعت  ــتفاده در صـ ــتند.  ،اسـ ــدها هسـ هیدروکلوئیـ
اتی جــاذب الرطوبــه بــوده و هیدروکلوئیــدها ترکیبــ

بدلیل وزن مولکولی باال و توانایی اتصال بـا آب زیـاد،   
جهــت بهبــود بافــت و خــواص رئولــوژیکی بــه طــور  
ــرار     ــتفاده ق ــورد اس ــدایی م ــنایع غ ــترده در ص گس

گیرند. این ترکیبات اغلب بعنوان مواد افزودنی به می
منظــور افــزایش ویســکوزیته، تشــکیل ژل و افــزایش  

ــت فیز ــتفاده   مقاوم ــود اس ــذایی و بهب ــواد غ ــی م یک
د. هیدروکلوئیدها بدلیل خاصـیت آبدوسـتی   نشومی

کننـد و بـا محبـوس    باال با آب تعامل قوي برقرار می
ــدایی    ــواد غ ــاختار م ــود در س ــردن آب آزاد موج ک

شـوند  موجب بهبود بافت و افـزایش مانـدگاري مـی   
Plantago ovateگیـاه اسـفرزه بـا نـام علمـی      . )5(

Forsk    از خانواده بارهنگ است. این گیـاه علفـی یـک
باشـد. دانـه   سـانتیمتر مـی  10–35ساله و بـه بلنـدي   

درصـــد موســـیالژ اســـت. از   10اســـفرزه داراي 
هاي موسیالژ دانه اسفرزه این است که تمایـل  ویژگی

برابـر حجـم   20زیادي بـه جـذب آب دارد و حـدود    
شود و بـه لحـاظ شـیمیایی خنثـی     اش متورم میولیها

. موسـیالژ  )6(شود است و در بدن هضم و جذب نمی
شـده  استفادهغذاییبعنوان نگهدارند در برخی مواد 

وسـیالژ یکـی از فیبرهـاي محلـول در آب     م.)7(است 
بوده که باعث تاخیر در تخلیه معـده، کـاهش جـذب    

. )8(شـود  گلوکز و کاهش سطح کلسترول سـرم مـی  
پودر پوسته گیاه اسفرزه در طب سنتی به عنوان یـک  

داروي ملین کاربرد زیادي دارد و نشـان داده شـده   
ــزان    ــه ســزایی در کــاهش می ــاثیر ب ــاه ت ــن گی کــه ای

افراد دیـابتی و مبـتال   کلسترول، چربی و قند خون در 
. )9(به چربی خون باال دارد 

است. دانه مـرو  2گیاهى از خانواده نعنائیان1گیاه مرو
هیدروکلوئید است که بـه محـض   حاوى مقدار باالیى

ــه  قرار ــه ضــخیمى در اطــراف دان گــرفتن در آب، الی
. موسـیالژ موجـود در ایـن گیـاه     )10(شود تشکیل مى

داراى مقادیر جزئى از گلوکز، رابینوز و رامنوز و نیـز  
اکسیدانی نیز اسـت  حاوي ترکیبات فالونوئیدي و آنتی

پکتـین موسـیالژ  از. نشان داده شده که استفاده)11(
توانـد باعـث افـزایش    مـی ریحـان ومـرو هـاي دانـه 

. برخـی  )12(ماست شود ظاهري و سفتیویسکوزیته
ها نشان داده که موسیالژ برخی از غـذاها ماننـد   یافته

تواند بعنوان جایگزین مناسـب چربـی، نقـش    بامیه می
توجهی در بهبود خواص بافتی ماست کـم چـرب   قابل

دهـد کـه  . نتایج بررسی دیگر نشان می)13(ایفا کنند 
توان از هیدروکلوئید دانـه اسـفرزه جهـت بهبـود     می

). نشـان  14هاي ماست کم چـرب بهـره بـرد (   ویژگی
دار بـراي  داده شده که مصرف غـذاهاي پروبیوتیـک  

انســان مفیــد اســت بطــوري کــه مصــرف آن باعــث 
هـاي روده شـده و در نتیجـه    ل شدن میکـروب متعاد

سبب تحریک سیستم ایمنی، کـاهش سـطح کلسـترول    
هاي سـرطان، بیماریهـاي   خون و کاهش بروز بیماري

, 15(شـود  قلبی عروقی، اسهال و پوکی اسـتخوان مـی  
هـاي پروبیوتیـک   هاي افزایش بـاکتري یکی از راه.)16

ها مانند فیبر غذاي غیرقابـل  بیوتیکروده وجود پري
. محصـوالت لبنـی   )17(اسـت  غذاییسیستم هضم در

توانند ناقل خوبی براي یمنبع خوب فیبر نیستند، اما م
مطالعه حاضـر بـا   غذاهاي غنی از فیبر باشند. بنابراین 

مــرو و گیــاه هـدف جــایگزین کــردن موســیالژ دانــه  
بیوتیک بجاي چربی و تاثیر آن بر اسفرزه بعنوان پري

ــت    ــدگاري ماس ــی و مان ــی، میکروب ــیات حس خصوص

1 Salvia macrosiphon
2 Labiatea
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درصد چربـی در  5/1با همزده کم چرب پروبیوتیک 
گـراد،  درجه سـانتی 4گهداري در دماي روز ن21طی 

انجام گردید. 

روش کار
دانه مرو و گیاه اسفرزه توسط پس از تائید هرباریوم

هـاي  سالدانشکده کشاوري ارومیه، مطالعه حاضر در
شهر ارومیه انجام گردید.در1396-1395

مواد مورد استفاده
ــیر   ــایش ش ــام آزم ــی از 5/1جهــت انج ــد چرب درص

اسـتارتر  )،12BBیفیدوباکتریوم بیفیدوم (دامپروي، ب
-YCماست ( X11,DVS (کریستین هانسن دانمارك ،

ها کلیه حالل.و گیاه مرو و اسفرزه از بازار تهیه شدند
و مواد شیمیایی مورد اسـتفاده، گریـد آزمایشـگاهی    
بوده و از شرکت سیگما (آمریکـا) و مـرك ( آلمـان)    

تهیه شدند. 
استخراج موسیالژ ها

منظـور اسـتخراج موسـیالژها از روش عسـکري و     به
100بـه طـوري کـه ابتـدا     )18(همکاران استفاده شد 

گــرم از گیاه مورد نظر و دانه حـاوي موسـیالژ بـــا    
اســتفاده از آســیاب آزمایشگاهی آسـیاب شـد و بـا    

ه از مغز دانه جداسـازي  پوست30استفاده از الک مش 
50بـه  1شد. پوسـته حاصـل از مرحلـه قبل با نسبت 

ساعت در دمـاي  24با آب مخلوط شـد و بـه مـدت 
هـا به خـوبی آب جـذب   محیط قرار گرفت تا پوسـته

نمایند و متـورم شــوند . سـپس مخلـوط حاصـل در      
دور 15000درجه سـانتیگراد بـا ســـرعت    25دماي 

دقیقــه سانتریفوژ شــد.  10مــدت در دقیقــه بــه 
هـا از ژل جداســازي گردیدنـد. ژل    سـپس ناخالصـی 

% مخلـوط  95برابـر بــا اسـتون   3حاصـل بـه میـزان 
گردید و هیدروکلوئیـد بــه طــور کامــل رســوب      
داده شد و رسوب حاصل بـا اسـتفاده از ســانتریفوژ  

ـــرعت  ـــا ســ ـــازي 5000ب ـــه جداسـ دور در دقیقـ
ـــا    گردیـ ـــده ب ـــتخراج ش ـــد اس ـــد. هیدروکلوئی ـ

اسـتفاده از دسـتگاه خشک کن انجمادي خشک گردید 

و در نهایـت بـا اسـتفاده از آسیاب آزمایشگاهی پودر 
اي نگهداري شد.و در بطري شیشـه

تهیه ماست
5/8درصـد چربـی و   5/1جهت تولید ماست از شیر (

ـ     دا درصد ماده جامد بدون چربـی) اسـتفاده شـد. ابت
ــفرزه (  ــیالژ اسـ ــی از موسـ ــدهاي مختلفـ ) و Pدرصـ

ــرو (  ــیالژ م ــادیر Sموس 07/0و 04/0، 01/0) در مق
وزنی/ وزنی شـیر و همچنـین ترکیـب آن دو    درصد

از موسیالژ مرو و اسـفرزه  7:1و 4:4، 1:7سطح 3در 
دقیقـه  30گرم از شیر اضافه کرده و به مدت 200به

جـذب  فرصت داده شد تـا موسـیالژها آب بـه خـود    
تر شـده  کنند، بعد از این مدت موسیالژ متورم و نرم

و با یک مخلوط کن، موسیالژ به طور کامـل در شـیر   
حل شد و در مرحله بعـد، پاستوریزاسـیون شـیر در   

درحالدقیقه15مدتبهگراددرجه سانتی85دماي
انجام گردید. پس از آب گرمحمامدرآرام،زدنهم

43ن دمـاي شـیر بـه    و به محض رسیدخنک کردن
و بـاکتري پروبیوتیـک   مایـه ماسـت  سانتیگراد،درجه
بـا خانـه گـرم درهـا نمونـه گردید.مخلوطواضافه
بـه  pHشـد تـا   دادهقـرار سانتیگراددرجه43دماي

درجـه 4دمـاي تـا ماسـت هـاي برسـد. نمونـه  6/4
یخچالدرروز21و به مدتشدهسردگرادسانتی

ــدند. ــته ش ــودرنگهداش ــداري و در ط ل دوره نگه
ماسـت هـاي روز، نمونـه 21و 14، 7فواصل زمـانی  

.گرفتندقرارآزمایشمورد

:بودندزیرمواردشاملشدهتهیهماستتیمارهاي
)شاهدنمونه(موسیالژ بدونپروبیوتیکماست.1

اسفرزهموسیالژدرصد01/0با پروبیوتیکماست.2
اسفرزهموسیالژدرصد04/0باپروبیوتیکماست.3
اسفرزهموسیالژدرصد07/0با پروبیوتیکماست.4
مروموسیالژدرصد01/0با پروبیوتیکماست.5
مروموسیالژدرصد04/0با پروبیوتیکماست.6
مروموسیالژدرصد07/0باپروبیوتیکماست.7
اسفرزهموسیالژدرصد07/0با پروبیوتیکماست.8
مروموسیالژدرصد01/0و 
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اسفرزهموسیالژدرصد04/0وبیوتیک با پرماست.9
مروموسیالژدرصد04/0و 

موسـیالژ درصـد 01/0بـا پروبیوتیـک ماسـت .10
مروموسیالژدرصد07/0اسفرزه و 

سنجیرنگ
دسـتگاه ازاستفادهباماستهاينمونهرنگارزیابی

سـنجی  رنـگ فاکتورهـاي گیـري انـدازه باوهانترلب
مقدار*a)، 0سیاه= ،100=سفید(مقدار(*Lشامل 

) -+، آبـی= =محـور (زرد *bو)-سـبز=  (قرمـز=+، 
در مطالعه حاضـر بـا اسـتفاده از    .)19(گرفت صورت

وشــاپ تصــویربرداري دیجیتــالی و نــرم افــزار فت   
گیري شـدند کـه در   زهااند*bو*L* ،aپارامترهاي 

(سـیاه  0ي از ابیانگر میزان روشنائی بـا دامنـه  *Lآن 
بیانگر میـزان رنـگ   *a(سفید خالص)، 100خالص) تا 

میزان رنگ زرد تـا آبـی بـا    بیانگر *bسبز و قرمز و
باشد. به منظـور فـراهم   می120تا -120ي از ادامنه

ي اها در جعبـه واخت و ثابت، نمونهنآوردن شرایط یک
(طـول، عـرض و ارتفـاع) قـرار     50×50× 60به ابعاد 

داده شدند. دیواره داخلـی آنهـا توسـط کاغـذ کـامالً     
وات) جهـت  60پوشیده و از یک المپ کـم مصـرف (  

تـامین نــور الزم بــراي عکـس گــرفتن اســتفاده شــد.   
هاي ماست یکسان در داخل پتري ریخته شدند نمونه

سطوح آنها صاف گردید و در نهایت از یک دوربین و 
هـاي  ها و کارتدیجیتالی براي عکس برداري از نمونه

دیجیتالی استفاده شد. 
ارزیابی حسی

بررسی خواص حسی مهمترین روش ارزیابی پذیرش 
ها و کسـب اطالعـات از رضـایت    بسیاري از فرآورده

ارزیـابی حسـی مطـابق    . )20(مصرف کنندگان اسـت 
) توسـط اعضـاي گـروه    ISO 1988(8589استاندارد 
9انجام شد. ارزیابی حسی بـا  Taste Panelچشایی یا 

ارزیاب آموزش ندیده و با استفاده از صفات دهانی و 
ها خواسته شد تـا غیردهانی انجام گرفت و از ارزیاب

راهاي ماست، نظـر خـود  نمونهو ارزیابیبا چشیدن
بافـت، رنـگ و پـذیرش کلـی     طعم،وعطردموردر

درجـۀ  20ها در اتاق بـا دمـاي   نمونه.)21(کنند بیان
گراد و سه بـار در هـر روز آزمـون آزمـایش     سانتی

امتیاز بود. 5شدند و حداکثر امتیاز هر ویژگی حسی 
هاشمارش میکروبی پروبیوتیک

سی نمونـه ماسـت   ، ابتدا یک سی1/0براي تهیه رقت 
درصد منتقل شد سپس 1/0لیتر آب پپتون میلی9به 

درصد 1/0سی آب پپتون سی9سی از آن به یک سی
ها به همـین ترتیـب آمـاده    منتقل گردید. سایر رقت

هـاي بیفیـدوباکتریوم   شدند. براي شـمارش بـاکتري  
ها توسـط آب پپتـون   م بعد از تهیه سري رقتبیفیدو

کـه فقـط اجـازه رشـد     RCA1درصد، از محـیط  1/0
دهد با کشت پورپلیـت، تحـت  بیفیدوباکتریوم را می

هـوازي حـاوي گـاز پـک)     هوازي (جـار بـی  شرایط بی
گراد بـه مـدت   درجه سانتی37انکوباسیون در دماي 

ساعت مورد استفاده قرار گرفت (استاندارد ملی72
).1390، 13772شماره 

طرح آماري
هـاي مختلـف   نمونه ماست تهیه شده با فرموالسیون

ــاوي  ــد07/0و 04/0، 01/0ح ــیالژدرص هاي از موس
هــم ایــن دو موســیالژ بــاترکیــبو مــرو و اســفرزه

ــد01/0: 07/0، 04/0: 04/0، 07/0: 01/0( ــه درص ) ک
با یک نمونه شـاهد  نمونه بودند همراه9در مجموع 

هـاي میکروبـی و فیزیکوشـیمیایی    نجام آزمونجهت ا
نمونـه حـاوي   10(در کـل  گرفتنـد مورد آنالیز قرار 

ها در سـه تکـرار   هاي جدا). همۀ آزمونفرموالسیون
تصادفی انجـام شـدند. تحلیـل و    در قالب طرح کامالً

) بــا اســتفاده از مــدل خطــی    ANOVAارزیــابی (
)G.L.M  ــاري ــزار آم ــرم اف ــطح SPSS-21) ن در س

اي دانکـن  ) و آزمون چنـد دامنـه  >05/0p(5مال %احت
گرفـت.  ها انجام براي تأیید وجود اختالف بین میانگین

همچنین طرح فاکتوریل به منظور تعیین تأثیر زمـان  
و تیمار و اثر متقابل آنها بر روي نتایج مورد اسـتفاده  

قرار گرفت. 

1 Reinforced Clostridial Aghar
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یافته ها
تـــأثیر موســـیالژها را بـــر روي روشـــنایی 1شـــکل 

هـا،  دهد. در بین نمونههاي ماست را نشان مینهنمو
را از خود نشـان داد  *Lنمونه شاهد بیشترین میزان
*Lها با گذر زمان میزانو همچنین در تمامی نمونه

هـا از  کاهش پیدا کرد، اما این کاهش در برخی نمونه
دار نبـود.  مرو معنـی درصد04/0جمله ماست حاوي 

کـه اثـر متقابـل زمـان و     آزمون فاکتوریل نشان داد 
هـاي ماسـت   تیمار بـر روي میـزان روشـنایی نمونـه    

ــی ــیمعن ــد دار م ــه.)>05/0p(باش ــاوي نمون ــاي ح ه
هـاي  موسیالژ اسفرزه با گذر زمان نسبت بـه نمونـه  

حاوي موسیالژ مرو و نمونه شاهد به کمترین مقـدار  
رسیدند. در بین تیمارها نیز با افزایش مقـدار  *Lاز

کمتر شد. *Lو یا موسیالژاسفرزه، مقدارموسیالژ مر
هـاي حـاوي   در نمونـه *Lبا گذشـت زمـان انـدیس    

هاي حاوي موسـیالژ  موسیالژ اسفرزه نسبت به نمونه
21مرو، با سرعت بیشتري کاهش پیدا کرد و بعـد از  

هاي حاوي موسیالژ بـه کمتـرین   نمونه*Lروز میزان
مقدار خود رسید.

a*فاکتور

نشـان  2با گذشت زمـان در شـکل   a*تغییرات فاکتور
داده شده است هر چه رنگ سبز بیشتر شـد، مقـدار   

*a شد. از آنجا که موسیالژ اسفرزه رنگی سفید کمتر
مایل به سبز دارد، بنایراین با افزایش مقـدار درصـد   

کـاهش یافـت   a*موسیالژ اسفرزه در ماست، مقـدار 
بـه  کمترین این فاکتور مربـوط  2که با توجه به شکل 

موسـیالژ اسـفرزه   درصـد 07/0نمونه ماست حـاوي  
است. تأثیر زمان و تأثیر متقابل زمان و تیمار بر روي 

دار نبود.معنیa*اندیس 
b*فاکتور

نشان داده شده اسـت.  3در شکل b*تغییرات فاکتور
هــاي حــاوي موســیالژ مــرو و ایـن فــاکتور در نمونــه 

عضـی  موسیالژ اسـفرزه مشـابه نمونـه شـاهد و در ب    
که نمونه شاهد موارد کمی کمتر از آن است. بطوري

هـاي حـاوي موسـیالژ مـرو     بیشترین مقدار و نمونـه 

کمترین مقـدار از ایـن فـاکتور را بـه خـود اختصـاص       
همچنین بـا گذشـت زمـان نگهـداري، تغییـر      .اندداده
هـا بجـز نمونـه    در نمونـه b*داري در انـدیس  معنی

سیالژ رخ نداد.هاي حاوي ترکیب موشاهد و نمونه
ارزیابی رنگ

بـا کهدادنشانهاي ماستنتایج ارزیابی رنگ نمونه
امتیـاز شدن درصد موسـیالژ اسـفرزه و مـرو   بیشتر
با توجه به نتایج بدست آمده از .می یابدکاهشرنگ

بهترین امتیـاز رنـگ بـراي    4ارزیابی حسی طبق شکل 
نمونه شاهد و کمترین نمره رنـگ بـه ترتیـب بـراي     

و نمونـه ماسـت حـاوي    درصـد 07/0یالژ مـرو  موس
درصد07/0موسیالژ اسفرزه و درصد01/0ترکیب 

موسـیالژ  میـزان هرچـه موسیالژ مرو بدسـت آمـد.   
میزان آب آزاد کـاهش  یافتاسفرزه و مرو افزایش

محصولکدورتو در اثر تغییر در انعکاس نور،یافته
داريتاثیر معنیکدورتاینافزایش پیدا کرد کهنیز
بطـور کلـی   .)>05/0p(رنـگ داشـت   امتیـاز رويبر

بودرنگلحاظازبیشترین امتیازدارايشاهدنمونه
داشـت.  هـا یر نمونـه سابهنسبتبیشتريو سفیدي

همچنین تأثیر زمان و تأثیر متقابل زمان و تیمـار بـر   
دار هـاي ماسـت معنـی   روي امتیاز حسی رنگ نمونـه 

نبود.
ارزیابی عطر و طعم

با توجه به نتایج بدست آمده از ارزیابی حسـی طبـق   
بهتـرین عطـر و طعـم بـراي نمونـه شـاهد و       5شکل

درصــد و نمونــه 04/0نمونــه موســیالژ اســفرزه بــا 
باشـد و کمتـرین   درصد مرو مـی 04/0ماست حاوي 

07/0نمره عطر و طعم به ترتیب براي موسیالژ مرو 
ژ موسـیال درصـد 01/0و نمونه ماست حـاوي  درصد

موسیالژ مـرو بدسـت آمـد.    درصد07/0اسفرزه و 
ــانگین ــایجمی ــلنت ــر و ازحاص ــاز عط ــمامتی در طع

ارزیابیگروهتوسطماست حاوي موسیالژهاينمونه
باشاهدنمونهبهامتیازارائه بیشترینازحاکیحسی،
موسـیالژ مـرو و   غلظـت است. با افـزایش 1/4امتیار 

طعمرصد، عطر ود07/0درصد به 01/0از اسفرزه
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ــداکــاهش ــازکــردهپی ــه حــاوي آنو امتی در نمون
و در نمونـه حـاوي موسـیالژ    59/3موسیالژ مرو بـه  

ــه  ــتالف43/3اســفرزه ب ــیرســید. اخ ــینداريمعن ب
07/0موسیالژهاي اسـفرزه و مـرو   هاي حاوينمونه

تأثیر زمان و .)>05/0p(درصد با نمونه شاهد داشت 
ار بر روي امتیاز حسی عطر وتأثیر متقابل زمان و تیم

دار نبود.طعم نیز معنی
پذیرش کلی ارزیابی حسی 

بـا کـه دادنشـان 6آمده طبـق شـکل   بدستنتایج
موسـیالژ مـرو و موسـیالژ اسـفرزه،    میـزان افزایش

داري کـاهش یافـت   نظر کلـی بـه طـور معنـی    امتیاز
)05/0p<(.بـه مربـوط امتیازکه بیشترینطوريبه

درصـد  04/0هـاي ماسـت بـا    نمونـه شاهد وماست
درصد موسیالژ 01/0موسیالژ اسفرزه و نمونه حاوي

حـاوي  ماسـت بهامتیاز مربوطمرو بوده و کمترین
تـأثیر بـود. نتـایج بیـانگر   موسیالژ مرودرصد04/0

تأثیر .بودهانمونهکلیپذیرشجزئی موسیالژ ها بر
ش کلی زمان و اثر متقابل زمان و تیمار بر روي پذیر

دار نبود. محصول نیز معنی
هاشمارش میکروبی پروبیوتیک

هاي هاي پروبیوتیک در نمونهشمارش باکتري7شکل 
هـاي پروبیوتیـک در   دهد. باکتريماست را نشان می

ها در ابتدا به علـت بیشـتر بـودن مـواد     تمامی نمونه
بـه  7مغذي با سرعت بیشتري رشد کـرده و از روز  

ـ   م شـده و در نهایـت بـه کمتـرین     بعد مقدار آنهـا ک
رسیدند. آنالیز آماري نشـان  21مقدار خود در روز 

داد که تأثیر زمان و تأثیر متقابـل زمـان و تیمـار بـر     
ــاکتري  ــداد ب ــود در   روي تع ــک موج ــاي پروبیوتی ه

هـاي  در نمونـه .)>05/0p(دار اسـت  هـا معنـی  نمونه
حـــاوي موســـیالژ ، قابلیـــت زنـــده مـــانی و رشـــد 

پروبیوتیـک بیفیـدیوباکتریوم نسـبت بـه     هاي باکتري
افـــزودن .ي فاقـــد موســـیالژ بیشـــتر بـــودنمونـــه

تواند مواد مغذي فرآورده را افزایش بیوتیک میپري
هـا  دهد و یا از اثرات منفـی محـیط بـر روي بـاکتري    

دلیل احتمالی افزایش قابلیت زنده مـانی  ).29(بکاهد 
فـزودن  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در طی نگهداري بـا ا 

و بـا افـزایش زمـان    درصد01/0موسیالژ اسفرزه تا 
روز را می توان چنـین توجیـه کـرد کـه     7نگهداري تا 

هــا و اســتارترها احتمــاالً اثــرات    بــین پروبیوتیــک 
توانـد  شـود کـه مـی   رشد مشـاهده مـی  سینرژیستی

ها را در طی نگهـداري ماسـت   بهبود دوام پروبیوتیک
توضیح دهد.

) در طی S) و موسیالژ مرو (Pحاوي موسیالژ اسفرزه (هاي ماستنمونه*Lتغییرات اندیس..Error! No text of specified style in documentشکل 
.درجه سانتیگراد4نگهداري در 

)p>05/0هاي ماست براساس آزمون فاکتوریل (دار اثر متقابل زمان و تیمار بر روي میزان روشنایی نمونهاختالف معنی
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درجه سانتیگراد4) در طی نگهداري در S) و موسیالژ مرو (Pحاوي موسیالژ اسفرزه (هاي ماستنهنموa*تغییرات اندیس .2شکل 

درجه سانتیگراد4) در طی نگهداري در S) و موسیالژ مرو (Pحاوي موسیالژ اسفرزه (هاي ماستنمونهb*تغییرات اندیس .3شکل 

.) در طی دوره نگهداريS) و موسیالژ مرو (Pاي مختلف موسیالژ اسفرزه (تغییرات امتیاز حسی رنگ ماست حاوي درصده.4شکل 
)>05/0p(رنگ امتیازرويموسیالژ اسفرزه و مرو برمیزانداريتاثیر معنی
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) در طی دوره نگهداريS) و موسیالژ مرو (Pتغییرات امتیاز حسی عطر و طعم ماست حاوي درصدهاي مختلف موسیالژ اسفرزه (.5شکل 

.) در طی دوره نگهداريS) و موسیالژ مرو (Pتغییرات امتیاز حسی پذیرش کلی ماست حاوي درصدهاي مختلف موسیالژ اسفرزه (.6شکل 
)>05/0p(موسیالژ مرو و موسیالژ اسفرزهمیزانبا افزایشداري امتیازکاهش معنی

) در طی دوره نگهداريS) و موسیالژ مرو (Pصدهاي مختلف موسیالژ اسفرزه (نمونه هاي ماست حاوي درتغییرات باکتري هاي پروبیوتیک- 7شکل 
)>05/0p(ها دار تأثیر زمان و تأثیر متقابل زمان و تیمار بر روي تعداد باکتري هاي پروبیوتیک موجود در نمونهتغییرات معنی
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بحث
بـا کهدادنشانهاي ماستنتایج ارزیابی رنگ نمونه

سـیالژ اسـفرزه و مـرو اضـافه     بیشترشدن درصـد مو 
یابد. میکاهشرنگامتیازشده به ماست پروبیوتیک

ها از جملـه ماسـت حـاوي    این کاهش در برخی نمونه
ممکن اسـت ماسـت   . دار نبودمرو معنیدرصد04/0

ــاوي  ــد04/0ح ــورد  درص ــاهري م ــر ظ ــرو از نظ م
پذیرش مصرف کنندگان باشد. زیرا نشان داده شده 

به ویژه رنگ تاثیر زیادي بـر  که خواص حسی ماست
امتیـاز کـاهش .)22(پذیرش مصرف کنندگان دارند 

اسفرزه وموسیالژهاي مروحاويهاينمونهدررنگ
کـدورت ایجاددلیلبهشایدشاهد،نمونهنسبت به

دادهنشانبرخی از مطالعاتنتایج.محصول باشددر
آمدن رنگ تیـره در  باعث بوجودئیدهاهیدروکلوکه

بطوریکـه بعضـی مواقـع بصـورت     دنشومحصول می
در مطالعـه  . )23(شودمیمحصول دیدهدرهاییلکه

موسیالژ اسفرزه و مرو افـزایش میزانهرچهحاضر 
و در اثر تغییـر در  میزان آب آزاد کاهش یافتهیافت

افزایش پیـدا کـرد   نیزمحصولرتکدوانعکاس نور،
رنـگ  امتیـاز رويبرداريتاثیر معنیکدورتاینکه

بیشترین امتیازدارايشاهدداشت. بطور کلی نمونه
یـر  سابهنسبتبیشتريو سفیديبودرنگلحاظاز

تأثیر زمان و تأثیر متقابـل زمـان و   داشت وهانمونه
اسـت  هـاي م تیمار بر روي امتیاز حسـی رنـگ نمونـه   

هـاي  یافتهدار نبود. نتایج بررسی حاضر همسو بامعنی
و همکاران است که نشان دادنـد نـوع فیبـر    1سچکین

تواند باعث تغییرات قابل تـوجهی در رنـگ،   غذایی می
. در مطالعــه )8(بافــت و نمــره ارزیــابی حســی شــود 

دوسر اضافه نشان داده شد که فیبر جوي2مارتنسون
فـت توانـد با شده به ماست به بعنوان تشکیل ژل، می

و باعث کاهش پذیرش محصول تجاري را تغییر داده
شدن درصد بیشتربادر مطالعه حاضر .)24(آن شود

1 Seçkin
2 Mårtensson

رنگامتیازفیبرهاي اضافه شده به ماست پروبیوتیک
کن است فیبرهـاي اضـافه شـده بـه     یافت. ممکاهش

کننـدگان  ماست از نظر ظاهري بر پـذیرش مصـرف  
تاثیرگذار باشد.

هـاي در نمونـه طعـم امتیـاز عطـر و  ازحاصـل نتایج
حسـی، ارزیـابی گـروه توسطماست حاوي موسیالژ

امتیـار  باشاهدنمونهبهامتیازارائه بیشترینازحاکی
و و اسـفرزه موسیالژ مرغلظتاست. با افزایش1/4

کـاهش طعمدرصد، عطر و07/0درصد به 01/0از 
در نمونه حاوي موسیالژ مـرو  آنو امتیازکردهپیدا
43/3و در نمونه حاوي موسیالژ اسفرزه بـه  59/3به 

هـاي حـاوي  نمونهبینداريمعنیرسید ولی اختالف
درصـد بـا نمونـه    07/0موسیالژهاي اسفرزه و مـرو  

آن ممکن اسـت بـه خـاطر    داشت. علت وجودشاهد
کندشـدن افزایش سریع ویسکوزیته باشد که باعـث 

بهمولکولیپیچیدهفضايدرهاحرکت ماکرومولکول
درحرکتاز طرفی کند شدنشود.وجودآمده، می

وقـوع بـه ماسـت نیـز  زايطعـم وفـرار ترکیبـات 
در به مقـدار کـم  ترکیباتایننتیجهدروپیونددمی

تـأثیر طعمحسیارزیابیرويبروشدهآزاددهان
لبنیمحصولدرتلخیایجاد. بعالوه)25(گذارند می

لـزج  بافـت وچربیطعمهیدروکلویید، تولیدتوسط
باشـد ارزیابـان رضـایت عـدم دالیـل تواند ازنیز می

. مطالعه حاضـر بـا بررسـی ابـراهیم و همکـاران      )26(
غیرهمسو است که نشان دادند که با افزودن اینولین 

. )27(د یابهاي حسی شیر افزایش میشیر شتر ویژگی
عدم مغایرت ممکن است مربوط به نوع نمونه مورد 
مطالعه باشـد. در صـورتی کـه تودوریکـا و همکـاران      

ها بـه محصـوالت   گلوکان-نشان دادند که افزودن بتا
هاي حسی شـبیه بـه   ند و ویژگیتوالبنی کم چرب می

. )28(محصوالت کامـل چربـی در دهـان ایجـاد کنـد      
هاي حسی براي محصوالت ماست پروبیوتیـک  ویژگی

ــابه     ــتی مش ــدگان بایس ــرف کنن ــذیرش مص ــراي پ ب
هـاي  هاي حسی (بافت، عطـر و طعـم) ماسـت   ویژگی
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ــد  ــنتی باش ــانی  )22(س ــذایی را زم ــول غ ــک محص . ی
توان پروبیوتیک تلقی کـرد کـه از تعـداد کـافی از     می

در طول نگهداري محصـول  هاي مفید مدنظرباکتري
بصورت زنـده برخـوردار باشـد. در مطالعـه حاضـر      

ها در ابتدا به هاي پروبیوتیک در تمامی نمونهباکتري
علت بیشتر بودن مـواد مغـذي بـا سـرعت بیشـتري      

به بعد مقدار آنها کم شـده و  7رشد کرده و از روز 
رسیدند 21در نهایت به کمترین مقدار خود در روز 

همکـاران اسـت کـه    هاي ویندروال و ا یافتهکه همسو ب
هـــاي گـــزارش کردنـــد محتـــواي میکروارگانیســـم

، )30(یابد سازي کاهش میپروبیوتیک در طول ذخیره
پیشنهاد شده است براي تاثیر بهتـر محصـوالت لبنـی    

هاي پروبیوتیـک روي سـالمتی معـده و    حاوي باکتري
هــاي پروبیوتیــک در ایــن   روده، مصــرف بــاکتري 

107محصــوالت cfu ml-1 در زمــان مصــرف باشــد
آماري نشان داد که تـأثیر زمـان و تـأثیر    آنالیز.)31(

هــاي ريمتقابــل زمــان و تیمــار بــر روي تعــداد بــاکت
دار بـود. در  هـا معنـی  پروبیوتیـک موجـود در نمونـه   

هاي حاوي موسیالژ، قابلیت زنده مانی و رشـد  نمونه
بیفیـدیوباکتریوم نسـبت بـه    هاي پروبیوتیـک باکتري
بیوتیـک  پريافزودن .فاقد موسیالژ بیشتر بودنمونه

تواند مواد مغذي فرآورده را افزایش دهد و یا از می
کـه  )31(ها بکاهـد  اثرات منفی محیط بر روي باکتري

ی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه همسو برخ
دلیل احتمالی افزایش قابلیت زنده .)32-34(باشدمی

مانی بیفیـدوباکتریوم بیفیـدوم در طـی نگهـداري بـا      
و با افـزایش  درصد01/0افزودن موسیالژ اسفرزه تا 

ن چنین توجیـه کـرد   تواروز را می7زمان نگهداري تا 
هــا و اســتارترها احتمــاالً اثــرات کــه بــین پروبیوتیــک

تواند بهبود شود که میسینرژیستی رشد مشاهده می

دوام پروبیوتیک ها را در طی نگهداري ماست توضیح 
تـوان بـه   هـاي مطالعـه مـی   از محدودیت. )35(دهد 

ها و مـواد  هاي بررسی باکتريباالبودن هزینه  محیط
جمله موسیالژها، زمـانبري و متفـاوت بـودن    اولیه از

نتایج حاصل از بیـان افـراد تسـت کننـده در ارزیـابی      
.اشاره کرد

نتیجه گیري
این پـژوهش نشـان داد کـه برخـی از دوزهـاي      نتایج 

قادرنــد بعنــوان موســیالژ اســفرزه و موســیالژ مــرو 
جایگزین چربی، نقـش قابـل تـوجهی در حفـظ برخـی      

ص حسی ماست کم چرب ایفا کننـد و بـا افـزایش    خوا
ــاکتري ــزان ب ــزان  می ــاهش می ــک و ک ــاي پروبیوتی ه

ي و بهبود احساس دهانی، اثرات منفی کـاهش  ژسینر
چربــی ماســت را کــاهش دهنــد. بطــور کلــی، بــا در 

نمونـه ماسـت حـاوي    هـا،  نظرگیري مجموع ویژگـی 
درصد موسیالژ اسفرزه و نمونه ماسـت حـاوي  04/0
01/0موسـیالژ مــرو و نمونـه ترکیبــی   درصـد 04/0

بهتـرین  درصد موسیالژ اسـفرزه  07/0درصد مرو و 
هـا نشـان   خواص حسی و میکروبـی را در بـین نمونـه   

دادند. 

تشکر و قدردانی
ــت پژوهشــی دانشــگاه  واحــدآزاد اســالمیاز معاون

ــراب ــامو سـ ــانیتمـ ــه یکسـ ــه بـ ــوکـ در ينحـ
تشـکر  ،تندهمکـاري داشـپژوهشنیدن ایرسانجامبه

دانشـگاه آزاد  ـردد. ایـن تحقیــق در  گو قدردانی می
ــاواحـــد ســـرابیاســـالم ــهپایـــانشـــمارهبـ نامـ

به تصویب رسید.12450403951001
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