اثر عصارههای آبی ریحان و مرزه بر زندهمانـی الکتوباسیلوس پاراکازئی و
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک
2

زهره قلعه موسیانی ،1رضوان پوراحمد *2و محمد رضا اسحاقی

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی،ورامین،
ایران.
-2گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.

تاریخ دریافت95/12/13 :

تاریخ پذیرش96/06/25 :

چکیده
گیاهان دارویی و غذاهای فراسودمند ،به جهت دارا بودن ویژگیهای آنتی اکسیدانی ،دارویی و تغذیهای اثرات سالمت بخش بر
روی مصرف کنندگان دارند .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر عصارههای آبی ریحان و مرزه بر روی زندهمانی الکتوباسیلوس
پاراکازئی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک بود .اثر عصارههای ریحان ( % 8و  )w/w % 10و مرزه ( % 6و % 8
 ،)w/wهر کدام به صورت جداگانه در ماست پروبیوتیک کم چرب ( % 1/5چربی) حاوی الکتوباسیلوس پاراکازئی بررسی شد.
زندهمانی الکتوباسیلوس پاراکازئی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای ماست در روزهای  14 ،7 ،1و  21مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج نشان داد ،افزودن عصارههای ریحان و مرزه به ماست پروبیوتیک ،زندهمانی باکتری پروبیوتیک را به طور معنی داری
نسبت به ماست شاهد (فاقد عصاره) افزایش داد .همچنین با افزایش زمان نگهداری ،جمعیت باکتری بهطور معنیداری کاهش
یافت .افزودن این عصارهها ،در افزایش اسیدیته و کاهش  pHنسبت به ماست شاهد به طور معنیداری موثر بود .با گذشت زمان
نگهداری ،اسیدیته به طور معنیدار روند صعودی و  pHرونـد نزولی داشت .میزان آب اندازی نمونههای ماست حاوی عصاره،
نسبت به ماست شاهد به طور معنیداری کمتر بود و با گذشت زمان نگهداری این میزان به طـور معـنیداری کاهـش یافـت
( .)p>0/05بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزودن عصارههای گیاهی تاثیر مثبتی بر زندهمانی پروبیوتیکها و ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک داشته است.
واژههای کلیدی :ریحان ،مرزه ،عصاره ،الکتوباسیلوس پاراکازئی ،ماست پروبیوتیک

*مسئول مکاتباتrezvanpourahmad@iauvaramin.ac.ir :
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 -1مقدمه

ها ،روغـنهای فـرار یا اسانـس ها ،رزین ها ،آلکالوئیدها،

امروزه توجه خاصی به مواد غذایی فراسودمند معطوف شده

ترکیبات تلخ و آنتی بیوتیکها ( .)1گیاه ریحان با نام علمی

است  .فرآوردههای غذایی فراسودمند عالوه بر ارزش

اوسیمیوم باسیلیکوم1گیاهی ازخانواده نعنائیان ( )10و حاوی

تغذیهای دارای اثراتی مثبت بر روی سالمت انسان می باشند.

ترکیباتی از قبیل مونوترپن هایی نظیر سینئول ،فنچون،

پروبیوتیک ها ،میکروارگانیسمهایی هستند که تعادل

گرانیول ،لینـانـول ،میرسـن ،بتا-پینن ،سیس-اسیمین،

میکروبی روده را بهبود میبخشند و غالبا شامل گونههای

کافـور ،اوژنـول ،متیـل-اوژنـول و سزکـوئـی ترپنـوئیـد-

(.)14

دی-

الکتوباسیلوس

و

بیفیدوباکتریـوم

میباشند

هایـی

ماننـد

کاریـوفیلیـن،

آلـفا-فارنـسـول،

الکتوباسیلوس پاراکازئی ،یک باکتـری گرم مثبـت،

جـرمـاکـرن مـیباشـد ( .)31گیاه مرزه تابستانه با نام علمی

مزوفیـل ،میکروآئـروفیل ،کاتاالز منفی و فاقـد اسپـور بوده

سچورجا هورتنسیس 2گیاهی است یکساله و علفی که به

و جز باکتریهای هتروفرمانتاتیو اختیاری میباشد و ظرفیت

خانواده نعنائیان تعلق دارد ( .)19مـطالـعات فـیتـوشیمیایـی

باالیی در تولید اسید دارد ( .)25درحال حاضر ،ماست

نشـان داده انـد کـه روغـنهای فـرار ،تانـن هـا ،ترکیبات

پروبیوتیک مقبولترین و پرمصرفترین فرآوده پروبیوتیک

فنولی ،استرولها ،اسیدها ،صمغ ،موسیالژ و پیروکاتیکول

در جهان است .اسید سازی کمتر طی دوران نگهداری (طعم

ترکیبات اصلی گونه های مرزه میباشند ( .)6که این

مالیم) و بیشتر بودن مقدار اسیدالکتیک ( L)+نسبت به (-

ترکیبات دارای خـاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی

) Dدر فرآورده (بر خالف ماستهای سنتی یا ساده) نیز در

هستند ( .)27برخی محققین تأثیر عصاره زرشک در مقادیر

افزایش مقبولیت این ماست ها سهیم بوده است ( .)10الزم به

 % 4و  % 5بر زندهمانی باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

ذکر است که فاکتورهایی از قبیل بافت ،طعم و تولید اسید

در ماست پروبیوتیک طعم دار قالبی و همزده و ویژگیهای

توسط باکتریهای استارتر ،در ماست در زمان تخمیر و حتی

فیزیکوشیمیایی آن را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل

زمان نگهداری میتوانند با تغییر شرایط فرآیند یا افزودن

از آزمایشات نشان داد که افزودن عصاره زرشک تأثیر

مکملهایی به ماست بهبود یابند .این عناصر و یا مکملها که

معنیداری بر زنده مانی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس طی

ارزش تغذیهای و یا ویژگیهای کاربردی (و یا هر دو) را در

مدت زمان نگهداری داشته است و افزایش تعداد این

ماست تعیین میکنند شامل پروتئینهای شیر ( ،)29پری

باکتری در ماست پروبیوتیک با  % 5عصاره زرشک بیشتر از

بیوتیکها ( )16و گیاهان ( )15میباشند .اخیـرا ،تمـرکـز

 % 4عصاره بود .عالوه بر آن افزایش معنیدار اسیدیته با

تحقیقـات بر روی پیـدا کـردن ترکیبـات پـری بیوتیک در

افزایش مدت زمان نگهداری تا روز هفتم و سپس کاهش

عصارههای گیاهـی قرار گرفتـه است اما مطالعات اندکـی

آن تا روز بیست و یکم با افزودن عصاره زرشک قابل

پیرامـون ویـژگیهای کاربردی و پری بیوتیکـی عصارههای

مشاهده بود .هم چنین باالترین میزان سینرزیس در نمونههای

گیاهی در ماست صورت گرفته است .عصارههای گیاهی

ماست پروبیوتیک قالبی (ماست قالبی با  % 4عصاره زرشک)

خواص سالمت بخش از قبیـل اثـرات آنتـی اکسیدانـی و

نسبت به نمونههای ماست پروبیوتیک همزده قابل مالحظه

ضد میکروبی را نشان داده اند .بنابراین ترکیبات پری

بود ( .)2در پژوهش دیگری محققین به بررسی ویژگیهای

بیوتیک جدید که از عصارههای گیاهـی مشتق شـده اند

عملکردی و میکروبی ماست گیاهی تخمیر شده با عصاره

جهـت رشـد باکتـریهای اسیدالکتیـک مـورد نیاز میباشند

گیاهان سنتی کره جنوبی نلومبو نوسیفرا لیف3و دیوسپیروس

( .)26تحقیقات جدید مشخص نموده که اثر گیاهان دارویی

کاکی4

به خاطر وجود تعداد نسبتا کمی از ترکیبات شیمیایی است.
بعضی از مهم ترین ترکیبات فعال گیاهی عبارتند از ترکیبات
معدنی مانند گلیکوزیدها ،ساپونین ها ،فالونوئیدها نظیر تانن

پرداختند.

عصارههای

گیاهی

و

زمان
1

Ocimum bacilicum L.
2
Satureja hortensis L.
3
)Nelumbo nucifera leaf (NN
4
)Diospyros kaki THUNB (DK
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نگهداری بر روی ویژگیهای ماست تأثیر داشته و موجب

مخلوط داخل ارلن که با فویل پوشانده شده بود داخل بن

افزایش زندهمانی استارتر ماست و ترکیبات فنولیک موجود

ماری

 70-60به مدت  24ساعت قرار داده شـد ( .)30در

شدند .ماسـتهای غنی شـده با عصارههای گیاهی در مقایسه

نهایـت با استـفاده از سانتـریفیوژ ( 15 ،2000 rpmدقیـقه)

با ماست شاهد  pHکمتری را نشان دادند .از طرف دیگر

عصاره آبی بدست آمـد که در واقـع همان فاز رویی تمیـز

اسیدیته ماست در طول زمان نگهداری افرایش داشت و

بود ( )3سپـس عصاره بدسـت آمده با فیـلتر سـر سرنگی

گفتنی اسـت که تمامی ماستهای حاوی عصاره گیاهی

 0/45μmاستریل شد (.)17

اسیدیته باالتری نسبت به ماست شاهد داشتند .ضمنا میزان
آب اندازی ماست شاهد به مراتب باالتر از ماستهای

-2-3تهیه ماست پروبیوتیک

حاوی عـصارههای گیاهی بود و با گذشت زمان نگهداری

ابتدا شیر استاندارد شده (محتوی  % 1/5چربی و % 10/5

این میـزان در هر دو نوع ماست شاهد و حـاوی عصـارههای

ماده خشک بدون چربی) در دمای

 90به مـدت  5دقیقه

گیاهی افزایش یافت ( .)21هدف از این پژوهش ،بررسی اثر

پاستوریزه گردید ،سپس دمای آن به

 43رسانده شد و در

عصارههای آبی ریحان و مرزه بر روی زندهمانی باکتری

این دما ،استارتر ماست (الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه

پروبیوتیک الکتوباسیلوس پاراکازئی زیرگونه پاراکازئی و

بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس) به همراه

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ماست پروبیوتیک بوده است.

استارتر پروبیوتیک (الکتوباسیلوس پاراکازئی) ،به شیر
اضافه شد .در همین مرحله عصاره آبی ریحان در دو سطح

-2مواد و روشها

 % 8و  % 10و عـصاره آبی مرزه در دو سطح  % 6و % 8

-2-1مواد مصرفی

اضافه شدند (نمونه شاهد بدون افزودن عصارههای آبی

استارتر الکتوباسیلوس پاراکازئی زیرگونه پاراکازئی و

ریحان و مرزه در نظر گرفته شد) .در مرحله بعد محصول

استارتر ماست ( )Express 1.0به صورت  DVSاز شرکت

بدست آمده در ظروف  100گرمی بسته بندی گردید و

کریستین-هنسن1دانمارک ،شیر کم چرب ( % 1/5چربی) از

سپس گرمخانه گذاری در دمای

 43تا رسیدن به

شرکت میهن ،شیر خشک بدون چربی از شرکت Saya

 pH=4/7انجام شد .سپس نمونهها در سردخانه

اوکراین ،محیط کشت  MRS-Agarاز شرکت Merck

نگهداری شدند و نهایتا آزمونهای مورد نظر در فواصل

آلمان و  Bileاز شرکت  Sigma-Aldrichآمریکا

زمانی  14 ،7 ،1و  21روز و با سه تکرار انجام شدند.

4

خریداری شد.
-2-4شمارش باکتری الکتوباسیلوس پاراکازئی
-2-2تهیه عصاره آبی

شمارش باکتری پروبیوتیک (الکتوباسیلوس پاراکازئی) بر

گیاهان مورد بررسی از باغ گیاهشناسی دارویی فیروزه تهیه

اساس روش استانـدارد مـلی ایـران به شمـاره  11325انـجام

شدند .سپس در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

گرفت .از محیط کشت  MRS-Bile Agarاستفاده

شناسایی و به ترتیب با کدهای

،4543 MPIH

4544MPIHتعیین هویت گشتند .پس از تأیید گونههای

گردید.گرمخـانهگـذاری در دمـای

 37به مـدت 72

ساعـت در شرایط بیهوازی صورت گرفت (.)12

گیاهی به دور از نور مستقیم خورشید و در دمای اتاق
خشک شدند .سپـس بـرگهای خشک شده توسط آسیاب

-2-5آزمونهای فیزیکوشیمیایی

برقی پودر شدند .در مرحله بعد به ازای هر گـرم پـودر گیاه

آزمونهای فیزیکوشیمیایی شامل  ،pHاسیدیته و آب اندازی

خشک 10 ،میلی لیتر آب مقطر استریل اضافه شد .سپس

در نمونههای مورد بررسی ،انجام گردید .اندازه گیری pH

1

توسـط دستـگاه  pHمتـر بر اسـاس استـاندارد ملـی ایـران به

CHR-HANSEN
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شـماره  2852انـجـام شـد ( .)11اسیدیته با روش دورنیک بر

راستـا تـرکیبات فنـولی عصارههای گیاهی که بـه عنـوان

اساس استاندارد ملی ایران به شماره  2852اندازه گیری

مهـار کننده اکسیـژن شنـاخته میشونـد ،منـجـر به کـاهش

گردید ( .)11اندازه گیری آب اندازی نیز با استفاده از

پتـانسیل اکسیداسیون-احیا در محیـط رشد بـاکتـری مـی-

سانتریفیوژ بر اساس روش گونزالز-مارتینز و همکاران

گردند و مـوجـب بهبـود رشـد باکتـریهـای پروبیوتیک در

( )2002انجام پذیرفت (.)20

غیاب اکسیژن میشوند ( .)22افزایش پتانسیـل اکسیداسیون
احیا ( )Ehو نیز افزایش غلظت هیدروژن پراکسید حاصل از

-2-6آنالیز آماری

فعالیت متابولیکی باکتریها ( )18از عوامل کاهش جمعیت

آزمایش در قالب یک طرح کامال تصادفی انجام شد5 .

باکتریهای پروبیوتیک در ماست در طول زمان نگهداری

تیمار با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز واریانس و

میباشد .حسنی و همکاران ( )1393تأثیر عصاره زرشک بر

آزمون دانکن برای تجزیه و تحلیل دادهها به کار برده شد.

زندهمانی باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست

نرم افزار آماری 9.3 SASمورد استفاده قرار گرفت.

پروبیوتیک طعم دار قالبی و همزده را مورد بررسی قرار
دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند .نتایج حاصل از

-3نتایج و بحث

آزمایشات نشان داد که افزودن عصاره زرشک تأثیر معنی-

-3-1زندهمانی الکتوباسیلوس پاراکازئی

داری در روند افزایشی رشـد باکتریهای الکتوباسیلوس

در جدول  ،1جمعیت باکتری پروبیوتیک در طول زمان
نگهداری در نمونههای ماست مشخص شده است .پس از
گذشت  21روز از دوره نگهداری باالترین میزان زندهمانی
الکتوباسیلوس پاراکازئی زیرگونه پاراکازئی مربوط به
تیمار A4بود که با سایر تیمارها تفاوت معنـیداری داشـت و
کمترین تعداد این باکتری پروبیوتیک مربـوط به تیـمار
شاهـد بـود که با سایـر تیـمارها اختالف مـعنیداری داشـت.
در واقع میتوان گفت ،در پایان دوره نگهداری ،در کلیه
تیمارها جمعیت باکتری پروبیوتیک به طور معنیدار کاهش
یافته است .افزودن عصارههای گیاهی به ماست پروبیوتیک
حاوی الکتوباسیلوس پاراکازئی موجب افزایش معنیدار
زندهمانی باکتری پروبیوتیک نسبت به ماسـت شاهـد (ماست
پروبیوتیک فاقد عصـاره) شد ( .)p>0/05علـت آن
ترکیبات فـنـولـی مـوجـود در عصـارههـای گیـاهی است
که نقش تحریک کنندگی داشته و باعـث بـهبـود رشـد
باکتریهای آغازگر ماست ( )26و باکتری پروبیوتیک ()22
میگردند .الزم بـه ذکـر است کـه همگـام بـا کـاهش
مقـدار اکسیـژن محـلـول در محیط فـرآورده قـابلیـت
زیستـی پـروبیوتیکهـا افـزایـش مـییـابـد ( .)10در همیـن

اسیدوفیلوس در طی مدت زمان نگهـداری داشتـه اسـت و
افزایـش تعـداد این باکتـری در ماسـت پروبیوتیـک با % 5
عصـاره زرشـک بیشتـر از  % 4عصاره بود ( .)2مرحمتی زاده
و همکاران ( )2013به بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه زیتون
بر زندهمانی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم
بیفیدوم و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی در شیر و ماست
پروبیوتیک در طی  21روز نگهداری در یخچال پرداختند و
به نتایج مشابهی رسیدند ( .)22بطور مشابه ،میکائیل و
همکاران ( )2015به بررسی اثر عصارههای گیاهی در
افزایش زندهمانی الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه
بولگاریکوس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست
پروبیوتیک بدون چربی پرداختند .بر اساس نتایـج محققین
فوق ،در پایان دوره نگهـداری تعداد باکتریهای
الکتوباسیلوس بولگاریکوس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
در ماستهای غنی شـده با عصارههای گیاهی باالتر از
ماست شاهد بود و در طی زمان نگهـداری ،تـعداد
الکتوباسیلوس بولگاریکوس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
در ماست شاهد و ماست حاوی عصاره گیاهی بهطور قابل
توجهی در  29روز نگهداری کاهش پیدا کرد (.)24
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جدول  -1جمعیت الکتوباسیلوس پاراکازئی زیرگونه پاراکازئی ( )cfu/mLدر نمونههای مورد بررسی در طول زمان نگهداری

*

بازه زمانی

روز اول

روز هفتم

روز چهاردهم

روز بیست و یکم

تیمار
شاهد

2×0 107 Ad

1/3×0 107/2Bd

1/09×0 107/003 Be

5/1×0 106/001 Cd

A1

3×0 107/16Ac

2/65×0 107/2 Ac

2/33×0 107/08 Bd

1/97×0 107/02Bc

A2

4×0 107/22 Ab

3/7×0 107/11ABb

3/3×0 107/06Bc

2/7×0 107/16 Cb

A3

6×0 107/23 Aa

5/18×0 107/04 Ba

4/36×0 107/01 Cb

3/89×0 107/07 Da

A4

6/35×0 107/25Aa

5/23×0 107/05 Ba

4/97×0 107/02Ba

3/89×0 107/05 Ca

* حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)p>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون
است ( % 8 : A1.)p>0/05عصاره ریحان % 10 :A2 ،عصاره ریحان % 6 :A3 ،عصاره مرزه % 8 :A4 ،عصاره مرزه ،شاهد :فاقد عصاره

 -3-2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی

مییابد ( .)24کنعانی و همـکاران ( )1393به غنـی سازی

 -3-2-1اسیدیته

ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه ،اسانس بابونه و اسانس

نتایج به دست آمده از اسیدیته نمونههای مورد بررسی در
طول زمان نگهداری در جدول  2آمده است .در طول زمان
نگهداری ،باالترین مقدار اسیدیته مربوط به تیمار  A2بود که
با سایر تیمارها بجز تیمار  A1تفـاوت معنیدار داشت .پایین-
ترین مقدار آن نیـز مربـوط به تیـمار شاهـد بود که با سایـر
تیـمارها دارای اختـالف مـعنیدار بـود .افـزودن عـصارههای
گیاهی به ماست پروبیوتیک منجر به افزایش معنیدار
اسیدیته نسبت به نمونه شاهد شد ( .)p>0/05علـت این امـر،
آن اسـت که تخمیر ماسـت با عصـارههای گیاهـی ،منـجر به
افزایـش فعالیـت متابولیـک باکتریهای ماسـت و افزایش
اسیدیتـه به دلیـل تولید اسید های آلی توسط باکتریهای
اسید الکتیک میگردد ( .)15عالوه بر این ،با گذشت زمان
نگهداری اسیدیته کلیه تیـمارها به طـور معنیدار افزایش
یافت ( .)p>0/05علت آن است که با افزایش زمان
نگهداری و نیز ادامه فرآیند تخمیر الکتوز توسط باکتری-
های استارتر و پروبیوتیک ( )13اسیدیته به دلیل تجمع
اسیدهایی نظیر اسید الکتیک ،اسید فرمیک و غیره افزایـش

نعناع و اثر آن بر اسیدیته ماست در دوران نگهداری
پرداختند و به نتایج مشابهی دست یافتند ( .)9حسنی و
همکاران ( )1393تأثیر عصاره زرشک بر زندهمانی باکتری
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک طعمدار
قالبی و همزده و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن را مورد
بررسی قرار دادند و به نتایج غیر مشابهی دست یافتند .نتایج
حاصل از آزمایشات نشان داد که با افزایش مدت زمان
نگهداری تا روز هفتم ،اسیدیته افزایش و سپس تا روز بیست
و یکم با افزودن عصاره زرشک کاهش مییابد ( .)2جونگ
و همکاران ( )2016به بررسی ویژگیهای عملکردی و
میکروبی ماست گیاهی تخمیر شده با عصاره گیاهان سنتی
کره جنوبی نلومبو نوسیفرا لیف( )NNو دیوسپیروس کاکی
( )DKپرداختند و به نتایج مشابهی دست یافتند .اسیدیته
ماست در طول زمان نگهداری افرایش داشت و تمامـی
ماسـتهای حاوی عصاره گیاهی اسیدیته باالتری نسبت به
ماست شاهد داشتند و ماست حاوی عصاره  NNاسیدیته
باالتری نسبت به ماست حاوی  DKداشت (.)24
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جدول-2مقادیر اسیدیته (درجه دورنیک) نمونههای مورد بررسی در طول زمان نگهداری
روز اول

بازه زمانی

روز هفتم

روز چهاردهم

روز بیست و یکم

تیمار
شاهد

Cb

1 78/15

BCd

1 80

ABc

0 83/58

Ac

1 84/15

A1

0 82/58 Ca

1 89 Bab

1 93/15 Aa

2 94 Aa

A2

1 83/15 Ca

1 91/73Ba

1 94/15ABab

1 95/15 Aa

A3

1 81/15Bab

0 84 Bc

1 89 Ab

1 89/15 Ab

A4

1 80 Bab

2 88/31Aab

0 90/58 Aab

0 91/58Ab

*حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)p>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
( %8 : A1.)p>0/05عصاره ریحان %10 :A2 ،عصاره ریحان %6 :A3 ،عصاره مرزه %8 :A4 ،عصاره مرزه ،شاهد :فاقد عصاره

 -3-2-2اندازه گیری pH

این اختالف معنیدار به علت افزایش pHتیمارها بهدنبال

نتایج به دست آمده از  pHنمونههای مورد بررسی در طول

افـزایش غلظت عصـارهها میباشد در حـقیقت با افزایش

زمان نگهداری ،در جدول  3نشان داده شده است .پس از

مقدار عصارههای گیاهی و به دنبال آن افزایش سوبـسترای

گذشت  21روز از زمان نگهداری ،بیشترین مقدار pH

در دسترس جهـت رشـد میکروارگانیسمها ،فعالیت

مربوط به تیمار شاهد بود که با سایر تیمارها اختالف معنی-

متابولیکی باکتری افزایش یافته و موجب کاهش  pHمی-

دار داشت و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار  A2بود که با

گردد ( .)4میکائیل و همکاران ( )2010به بررسی تأثیر

سایر تیمارها تـفاوت مـعنیدار داشت .افـزودن عصارههای

عصارههای گیاهی بر روی زندهمانی باکتری الکتوباسیلوس

گیاهی به ماست پروبیوتیـک ،سبـب کاهـش معنـیدار pH

دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و استرپتوکوکوس

نسبـت به ماسـت شـاهـد گردید ( .)p>0/05عـلـت میتواند

ترموفیلوس در ماست بدون چربی پرداختند و به نتایج

افزایـش فعـالیـت متابـولـیـکی باکـتـریهـا و تـولیـد

مشابهی دست پیدا کردنـد .نتـایـج نشان داد کـه در طی 50

اسیـدهـای آلـی تـوسـط باکتـریهای اسیـد الکـتـیـک به

روز نـگهـداری pH ،نمونهها کاهش یافـت (.)23

دنبـال افـزودن عـصـارههای گیاهی به ماست باشد (.)15

امیردیوانی و بابا ( )2011به بررسی تغییر در ویژگیهای

همچنین با گذشت زمان نگهداری نیز pH ،تمامی تیمارها به

تخمیری ماست حاوی نعناع ،شوید و ریحان پرداختند و به

طـور مـعنیداری کاهش یافت .علت این امر ،ادامه فرآیند

نتایج مشابهی رسیدند .سرعت کاهش  pHدر ماستهای

تخمیر الکتوز توسط باکتریهای استارتر ماست و استارتر

گیاهـی باالتر از ماسـت شاهـد بود ( .)p>0/05همچنـین

پروبیوتیک و تولید و تجمع اسید میباشد ( .)13پس از

 pHماسـتهای حاوی عصارههای گیاهی پایینتر از ماست

گذشت  21روز از زمان نگهداری pH ،تیمارها به جز تیمار

شاهد بود (.)15

 A4با یکدیگر اختالف معنیداری داشتند ( )p>0/05که
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جدول  -3مقادیر  pHنمونههای مورد بررسی در طول زمان نگهداری
بازه زمانی

روز اول

روز هفتم

روز چهاردهم

روز بیست ویکم

تیمار
شاهد

Aa

4/0 45

Ba

4/0 38

BCa

4/0 36/02

Ca

4/0 34

A1

4/0 35/01 Ab

4/0 27/01 Bcd

4/0 18/01Cc

4/0 16/01 Cd

A2

4/0 34/01Ab

4/0 22 Bd

4/0 16 Cc

4/0 15/01 Cd

A3

4/0 42 Aa

4/0 32/01Bb

4/0 27/02Cb

4/0 27/01 Cb

A4

4/0 4/01 Aa

4/0 26 Bc

4/0 25/01 Bb

4/0 25/01Bbc

*حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)p>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در ستون است
( % 8 : A1.)p>0/05عصاره ریحان % 10 :A2 ،عصاره ریحان % 6 :A3 ،عصاره مرزه % 8 :A4 ،عصاره مرزه ،شاهد :فاقد عصاره

-3-2-3آب اندازی

مـعـنیداری کاهـش یافت ( .)p>0/05علت آن است که با

نتایج به دست آمده از آب اندازی نمونههای مورد بررسی

هیدرولیز پروتئینها در طول زمان اسیدهای آمینه و پلی

در طول زمان نگهداری ،در جدول  4نشان داده شده است.

پپتیدهای کوتاه زنجیر تولید میشوند که هیدروفیلیک بوده

در طول زمان نگهداری ،بیشترین میزان آب اندازی مربوط

و باعث بهبود ظرفیت نگهداری آب و کاهش سینرزیس

به تیمار شاهد بود که با سایر تیمارها تفـاوت معـنیداری

میگردند ( .)4کالنتری و همکاران ( )1390تأثیر دو نوع

داشت وکمترین میزان آب اندازی مربوط به تیمار  A4بود

اسانس گیاهی شوید و ترخون را بر ویژگیهای

که با سایـر تیـمارها دارای اختالف معنیدار بود .در حقیقت

فیزیکوشیمیایی ( ،pHاسیدیته ،ویسکوزیته و سینرسیس)،

میتوان گفت میزان آب اندازی در اکثر تیمارها به طور

ماست پروبیوتیک ،در طی روزهای اول ،هفتم ،چهاردهم و

معنیداری کاهش یافته است .افزودن عصارههای گیاهی به

بیست و یکم از طول دوره نگهداری ،مورد ارزیابی قرار

ماست پروبیوتیک ،منجر به کاهش معنیدار آب اندازی

دادند و به نتایج غیرمشابهی دست یافتند .به طور کلی با

نسبت به ماست شاهد گردید ( .)p>0/05علت این امر آن

افزایش غلظت اسانسها در مورد هر دو نوع اسانس شوید و

است که روند اسیدی شدن ماستهای حاوی عصارههای

ترخون ،میزان سینرزیس به طور معنیداری ()p>0/05

گیاهی در طول تخمیر ،ژل های با استحکام باال ،نفوذ پذیری

افزایش یافت ( .)8عباس زاده و همکاران ( )1392در

پایین ،شبکه پروتئینی ظریف و جذب آب باال را بوجود

پژوهشی اثر افزودن اسانس و عصاره حاصل از گیاه نعناع

میآورد که باعـث کاهش آب اندازی ماستهای گیاهی

فلفلی را بر میـزان آب اندازی ماست غلیظ شده و تغییرات

نسبت به ماست ساده میشود ( .)28ضمنا با گذشـت زمـان

آن طی  21روز نگهداری مورد بررسی قرار دادند و به نتایج

نگهـداری میـزان آب انـدازی در اکثـر تیمـارها به طـور

مشابهی دست پیدا کردند (.)7
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جدول  -4مقادیر آب اندازی(گرم در صد گرم) نمونههای مورد بررسی در طول زمان نگهداری
بازه زمانی

روز هفتم

روز اول

روز چهاردهم

روز بیست ویکم

تیمار
شاهد

Aa

39/0 92/74

Aa

40/0 46/7

Aa

38/0 55/41

Ba

38/0 45/69

A1

37/0 56/55 ABb

38/0 69/03 Aab

36/0 63/18 Bab

34/1 8/3Cb

A2

0 35/68 Bc

38/0 57/88 Aab

35/0 18/38 Bb

33/0 15/79 Bc

A3

39/0 81/11 Aa

36/0 76/09 Bbc

35/0 87/21 Bb

31/0 6/83Ccd

A4

37/0 1/03 Ab

34/0 49/34Bc

35/0 26/39ABb

30/1 86/22Ccd

*حروف بزرگ غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطر است ( ،)p>0/05حروف کوچک غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار
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-4نتیجهگیری

 -2حسنی ،م ،.محمدی ثانی ،ع ،.شریفی ،ا .و حسنی ،ب.

از آنجایی که باال بودن جمعیت اولیه باکتریهای

 .1393تأثـیر عصاره زرشک بر زندهمـانی باکتریهای

پروبیوتیک ،منجر به حفظ خواص سالمت بخش فرآورده

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک طعم

های پروبیوتیک تا آخرین روز انقضای محصول میگردد،

دار قالبی و همزده با عصاره زرشـک و بررسی ویژگی-

استفاده از عصارههای گیاهی به عنوان محرک رشد

های فیزیکوشیمیایی آن .سومین همایش ملی علوم و

پروبیوتیکها بسیـار توصیه میشود .نمونه حاوی % 8

صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.

عصاره مرزه بیشترین تأثیر را بر افزایش رشد باکتریهای

 -3دهداری ،ل .و حاجی زاده ،م .1392 .بررسی اثر

پروبیوتیک و کاهش آب اندازی در محصول نسبت به سایر

گیاهان دارویی بر زنده ماندن باکتریهای پروبیوتیک در

نمونهها داشت .همچنین با گذشت زمان نگهداری ،نمونه

ماست پروبیوتیک .بیست و یکمین کنگره ملی علوم و

حاوی  % 6عصاره مرزه پس از نمونه شاهد کمترین تأثیر را

صنایع غذایی ایران ،دانشگاه شیراز.

بر روند اسیدی شدن ماست در زمان نگهداری داشت و پس

 -4رضایی ،ع ،.خسرو شاهی اصل ،ا ،.ملکی نژاد ،ح .و

از نمونه شاهد دارای پایین ترین اسیدیته و باالترین  pHبود.

زمردی ،ش .1391 .بررسی تأثیر افزایش سدیم کازئینات

علت آن احتماال مربوط به میزان و نوع ترکیبات فنولی

و عصاره نعناع بر قابلیت ماندگاری الکتوباسیلوس کازئی

موجود در عصاره مرزه میباشد که بر بهبود رشد

در ماست پروبیوتیک بدون چربی .سومین همایش ملی

پروبیوتیکها از طریق کاهش پتانسیل اکسیداسیون-احیا،

بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی ،دامی و صنعتی)،

تأثیر گذار بوده و میزان آب اندازی را از طریق ایجاد یک

دانشگاه ارومیه.

ژل با ساختار محکم کاهش داده و روند اسیدی شدن آن

 -5زرگری ،ع .1371 .گیاهان دارویی .جلد اول ،انتشارات

نسبت به سایر نمونهها احتماال بهواسطه اثر کمتر این عصاره

دانشگاه تهران ،صفحات .32-45

بر فعالیت باکتریهای آغازگر و پروبیوتیک ماست ،کند تر

 -6طباطبایی رئیسی ،ع .1386 .فعالیت آنتی اکسیدانی و

بوده است.

ترکیبات شیـمیـایی اسانس بخشهای هوایی گیاه
 .Satureja sahendica Barnmمجله علوم دارویی
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دارویی .چاپخانه گلشن ،تهران ،صفحات .2-5

م .1392.بررسی تغییرات سینرزیس در ماست حاوی
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