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  چكيده

. ماست كـم چـرب مـورد بررسـي قـرار گرفـت       هاي  درصد بر ويژگي ۲/۰و  ۱۵/۰، ۱/۰ هاي  در اين تحقيق تأثير هيدروكلوئيد دانه اسفرزه در غلظت
روز ـپس از   ۱۵و  ۷، ۱ هـاي  فيزيكوشـيميايي، بـافتي و حسـي در زمـان     هاي  مختلف هيدروكلوئيد اسفرزه به لحاظ ويژگي هاي  حاوي غلظت هاي  ماست

افزودن اين هيدروكلوئيـد بـه   . مورد مقايسه قرار گرفت) چربي%  ۲/۰في حاوي چربي و كنترل من% ۳كنترل مثبت حاوي (كنترل  هاي  نگهداري، با نمونه
كنتـرل بـود و بـا     هـاي   حاوي هيدروكلوئيد كمتر از نمونه هاي  مقدار آب اندازي نمونه). <p ۰۵/۰(نداشت  ها و اسيديته نمونه pHماست تأثير چنداني بر 

. روز نگهـداري مشـاهده شـد    ۱۵بـا   هاي  ترين ميزان آب اندازي در نمونهطوري كه پايينداشت به اندازي روند نزولي افزايش زمان نگهداري ميزان آب
 ۱۵ ـپس از  و ۲/۰كنترل داشتند و باالترين ويسكوزيته در نمونه حاوي اسفرزه  هاي حاوي هيدروكلوئيد ويسكوزيته باالتري در مقايسه با نمونه هاي  نمونه

 هـاي   درصد باعث بهبود ويژگـي  ۱/۰حاصل از ارزيابي حسي نيز نشان داد كه افزودن هيدروكلوئيد دانه اسفرزه در سطح  نتايج. روز نگهداري مشاهده شد
  . ماست كم چرب بهره برد هاي  توان از هيدروكلوئيد دانه اسفرزه جهت بهبود ويژگينتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه مي. حسي ماست شده است

  
  ماست كم چرب، هيدرو كلوئيد، اسفرزه، آب اندازي، ويسكوزيته  :كليدي يها واژه

  
  ۱۲۳مقدمه

لبني است كـه در سراسـر    هاي  ماست يكي از محبوبترين فرآورده
كه با توجه بـه بـاال بـودن ارزش    شود وسيعي مصرف مي دنيا به طور
مفيــد در آن مــورد توجــه فراوانــي  هــاي  بــاكتري و وجــود ايتغذيــه 
توليد شده در صنعت بسـيار متنـوع    هاي  امروزه ماست. تگرفته اسقرار

 هـاي   كـم چـرب، ماسـت    هـاي   توان بـه ماسـت  است، از آن جمله مي
با توجـه  ). ۱۶(د اشاره نمو ماست نوشيدني وماست منجمد پروبيوتيك،

اثبات رسـيده اسـت، سـاليان     به اينكه عملكرد مفيد ماست در بدن به
  ). ۳۲( شودغذاي سالمتي ياد مي آن به عنوانكه ازمتمادي است

امروزه مشخص شده است كه افـزايش مصـرف چربـي در رژيـم     
 هـاي   حيواني باعث افزايش ابـتال بـه بيمـاري    هاي غذايي بويژه چربي
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از جملـه  (حيـواني   هـاي   از آنجايي كه چربـي . گرددقلبي و عروقي مي
قاضـاي  شوند، از اين رو تباعث افزايش كلسترول خون مي) چربي شير

 هـاي  فـرآورده (كم چـرب   هاي مصرف كنندگان جهت مصرف فرآورده
اما با توجه به اين كه مقـدار  . )۲۹( افزايش يافته است) لبني كم چرب

فيزيكـي و بافـت    هـاي   ماده جامد كل در شير، تا حد زيادي بر ويژگي
و با كاهش چربـي ميـزان    بود تأثير گذار خواهدتوليد شده  هاي ماست
آن كاهش خواهـد يافـت، لـذا ماسـت توليـد شـده از ايـن         ماده جامد

 ۱۲( بااليي مي باشد ۴تركيبات داراي بافتي ضعيف و ميزان آب اندازي
 هـاي  همين دليل مطالعـات فراوانـي جهـت بهبـود ويژگـي     به  ).۲۱و 

كم چـرب و بـدون چربـي بـا      هاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيك ماست
  .م شده استاستفاده از مواد افزودني متنوع انجا

بـا افـزودن سـطوح    ) ۱۸(در همين راستا گوجيزبرگ و همكـاران  
ماسـتي بـا قـوام و بافـت بهتـر       مختلف اينولين به ماست نشان دادند،

نيز نشـان داد كـه   ) ۲۰۰۵(مطالعات گوون و همكاران . شودايجاد مي 
حسي منجر به توليد  هاي به لحاظ ويژگي% ۱افزودن اينولين در سطح 

                                                 
4- syneresis 
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) ۱۱(عزيـزي نيـا و همكـاران    . نمونه كنترل مي گـردد  ماستي مشابه
افزودن كنسانتره  پروتئين آب پنير و كتيـرا بـه ماسـت     گزارش كردند

در تحقيقي  .كم چرب ويسكوزيته افزايش و سينرزيس كاهش مي يابد
 هـاي  ديگر تأثير افـزودن اينـولين زنجيـره بلنـد و كوتـاه بـر ويژگـي       

بررسي ) ۲۶(اسيفول و همكاران رئولوژيكي ماست بدون چربي توسط پ
اين محققان نشان دادند كه اينـولين زنجيـره بلنـد باعـث بهبـود      . شد
همچنـين   .بافتي و رئولوژيك ماست بدون چربي مي شود هاي ويژگي
بـا بررسـي تـأثير افـزودن سـطوح مختلـف       ) ۲۸(ن و همكـاران  ها سا

بهبود  بتاگلوكان به ماست بدون چربي نشان دادند كه بتاگلوكان باعث
. بافتي و كاهش ميزان سينرزيس مـي گـردد  رئولوژيك و  هاي ويژگي

دانـه ريحـان و    هـاي  نيز ضمن افزودن صمغ) ۴(رزمخواه و همكاران 
فيزيكوشيميايي و حسي آن را مورد  هاي ، ويژگيماست چكيدهبه  مرو

بررسي قرار دادنـد و گـزارش كردنـد كـه بيشـترين امتيـاز حسـي در        
محققـين نيـز از مـواد     ساير. صمغ حاصل شد% ۵/۰حاوي  هاي نمونه

نشاسته ذرت، زانتان، ژالن، ژالتـين، پكتـين بـا    (پايدار كننده متنوعي 
جهت بهبود جـذب آب  ) متوكسيل پايين و صمغ گوار و كاپا كاراگينان

ررسـي  ب. )۱۶، ۷، ۶( ماست و افزايش ويسكوزيته آن اسـتفاده نمودنـد  
قيقــي در خصــوص تــاثير كنون تحمنــابع مختلــف نشــان داد كــه تــا

ماست كم چرب صـورت   هاي هيدروكلوئيد دانه اسفرزه بر روي ويژگي
از اين رو هدف از اين تحقيق، بررسي تأثير هيدروكلوئيد . نگرفته است

فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي ماست كـم   هاي   دانه اسفرزه بر ويژگي
  . چرب در طول دوره نگهداري مي باشد

 .و چربي مي باشـد  دروكلوئيد، پروتئين، قنددانه اسفرزه حاوي هي
پوسته اطراف دانه حاوي مقادير بااليي هيدروكلوئيد است كه به وسيله 
جداسازي اليه خارجي آن با استفاده از آسياب كردن يا خراشيدن دانـه  

. از كل دانه را تشكيل مي دهد% ۲۵حاصل مي شود و به طور تقريبي 
 زه ماده اي فيبري و سفيد رنگ اسـت هيدروكلوئيد حاصل از دانه اسفر

كه آب را به خود جذب كرده و ژلي بي رنـگ و شـفاف از آن حاصـل    
هيدروكلوئيد دانه اسفرزه اين اسـت كـه    هاي  از جمله ويژگي. مي شود

برابر حجم اوليـه اش متـورم    ۲۰تمايل باال به جذب آب دارد و حدود 
ضـم و جـذب   مي شود و به لحاظ شيميايي خنثـي اسـت و در بـدن ه   

به لحـاظ طبـي نيـز هيدروكلوئيـد دانـه اسـفرزه، پلـي         ).۲۳( شودنمي
در ، )۳۳( لهـا  باشد كـه در درمـان يبوسـت و اس   ساكاريدي مهم مي

و دركاهش ميزان كلسترول خون  )۱۷( تنظيم قند خون بيماران ديابتي
در ايـن زمينـه عسـكري و    ). ۲۵و  ۱۵( گيـرد مورد اسـتفاده قـرار مـي   

 هـاي  پس از استخراج هيدروكلوئيد دانه اسـفرزه ويژگـي  ) ۲(همكاران 
نتايج اين تحقيـق نشـان داد   . رئولوژيكي آن را مورد بررسي قرار دادند

كه هيدروكلوئيد دانه اسفرزه به لحاظ رئولوژيكي رفتاري رقيق شـونده  
از سوي ديگر نيز بررسي تأثير هيدروكلوئيد دانه اسـفرزه  . با برش دارد
رنان سنگك نشان داد كه اسـتفاده از پوسـته دانـه    خمي هاي بر ويژگي

  ).۳(اسفرزه باعث افزايش جذب آب خمير و قوت آرد مي گردد 

   ها مواد و روش 

  مواد مورد نياز 
و شير خشـك بـدون    و شير پس چرخ درصد چربي ۳شير حاوي 

دانـه اسـفرزه از فروشـگاه     .از شركت پگاه گلستان تهيـه شـد   ۱چربي
استارتر ماست از شركت . هر گرگان خريداري شدن دارويي در شها گيا

  .نسن دانمارك خريداري شدها كريستين
  

  تهيه هيدروكلوئيد دانه اسفرزه و خالص سازي آن
دانـه اسـفرزه نظيـر سـنگ، بـرگ و شـاخه        هـاي  ابتدا ناخالصـي 
گـرم از دانـه اسـفرزه بـا اسـتفاده از آسـياب        ۱۰۰جداسازي و سـپس  
آسياب شد و با اسـتفاده  ) ۴۵۰ي، جي، ثاني، مدل اس، ب(آزمايشگاهي 
پوسـته اسـفرزه   . از مغز دانه جدا شد) سبوس(، پوسته ۳۰از الك مش 

 ۲۴با آب مخلوط و بـه مـدت    ۵۰به  ۱حاصل از مرحله قبل با نسبت 
دانـه اسـفرزه بـه     هـاي  ساعت در دماي محيط قرار داده شد تا پوسـته 

صل در دمـاي  سپس مخلوط حا. خوبي آب جذب نمايند و متورم شوند
دور در  ۱۵۰۰۰سـرعت  دقيقـه بـا    ۱۰درجه سانتي گراد به مـدت   ۲۵

. شـد  )، سـاخت كشـور آلمـان    K30Kسيگما مـدل  ( وژدقيقه سانتريف
دانـه از ژل حاصـل جداسـازي     هـاي  و بـاقي مانـده   ها سپس ناخالصي

مخلــوط و % ۹۶برابــر بــا اتــانول  ۳ژل حاصــل بــه ميــزان . گرديــد
رسوب حاصل با اسـتفاده  رسوب داده شد و هيدروكلوئيد به طور كامل 

. دور در دقيقــه جداســازي گرديــد  ۵۰۰۰وژ بــا ســرعت  از ســانتريف
بار تكرار شد تا مواد رنگي به طور  ۳%) ۹۶(شستشوي رسوب با اتانول 

هيدروكلوئيد استخراج شده بـا  . كامل از درون هيدروكلوئيد خارج شوند
، كـره  ۵۵۰۳، مـدل اُپـرون (استفاده از دستگاه خشـك كـن انجمـادي    

بـا اسـتفاده از آسـياب آزمايشـگاهي      نهايتخشك گرديد و در) جنوبي
درجـه سـانتي گـراد     -۲۰شيشـه اي در فريـزر    هـاي   يپودر و در بطر
  .)۲( نگهداري شد

  
  آماده سازي استارتر 

ابتدا استارتر خشك شده به روش انجمادي كه حـاوي تركيبـي از   
اســـترپتوكوكوس و  الكتوباســـيلوس بولگـــاريكوس هـــاي بـــاكتري
ميلي ليتر شير پس چرخ استريل اضافه گرديد  ۵۰۰بود به  ترموفيلوس

ميلي ليتر شير دو ميلي ليتـر از   ۱۰۰۰و جهت تهيه ماست به ازاي هر 
  .اين مخلوط آماده تلقيح شد

  
  تهيه ماست 

به منظور تهيه نمونه كنترل مثبت و كنترل منفي مقدار ماده جامد 

                                                 
1- skim milk powder 
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. استفاده از شير خشك پس چرخ اسـتاندارد شـد   با% ۱۲شير به ميزان 
چربي % ۳الزم به ذكر است كه جهت تهيه نمونه كنترل مثبت از شير 

درصـد چربـي    ۲/۰و براي نمونه كنترل منفي از شير پس چرخ حاوي 
  .  استفاده شد

حاوي هيدروكلوئيد ابتدا مقدار مورد نظـر از   هاي براي توليد ماست
نمونـه  (۱۵/۰) ۱/۰نمونه اسفرزه ( ۱/۰مقادير  هيدروكلوئيد دانه اسفرزه

بـه شـير ـپس چـرخ     ) ۲/۰نمونه اسفرزه (درصد  ۲/۰و ) ۱۵/۰اسفرزه 
ت با استفاده از شير خشك پس چرخ ميزان مـاده  اينهو در  اضافه شد

با اسـتفاده   ها سپس تمامي نمونه. استاندارد شد% ۱۲جامد آن تا مقدار 
 ۱۴۰۰۰با سـرعت  ) مريكات كشور آآيكا، اولترا تراكس، ساخ(از همزن 
مخلوط شد تا زماني كـه محتويـات آن بـه طـور كامـل       در دقيقه دور

درجـه سـانتي گـراد بـه      ۹۰حاصل در دماي  هاي  شير. يكنواخت شود
درجه سـانتي   ۴۸و به سرعت تا دماي  شدهدقيقه پاستوريزه  ۱۰مدت 

گـراد   درجه سـانتي  ۴۲به  ها هنگامي كه دماي شير. گراد خنك گرديد
تلقيح ميلي ليتر شـير  ۱۰۰۰به  ميلي ليتر از استارتر تهيه شده ۲رسيد، 
سـانتي   ۱۰سانتي متر و ارتفاع  ۶با قطر (و در ظروف پالستيكي  شده
 ۸۰ظروف حاوي نمونه، تا رسيدن به اسيديته معـادل  . تقسيم شد) متر

. درجه سانتي گراد گرمخانـه گـذاري شـد    ۴۲درجه دورنيك در دماي 
درجه سانتي گراد خنك گرديـده و   ۵وف به سرعت تا دماي سپس ظر

  .در همين دما نگهداري شدند
  

  شيميايي هاي آزمون 
 هـاي  ماده خشك كـل، پـروتئين و خاكسـتر بـا اسـتفاده از روش     

متـر   pHبـا اسـتفاده از     pHسـنجش  .)۱۰(استاندارد اندازه گيري شد
ديته قابـل  اسي اندازه گيري و) ساخت كشور سوئيس ۶۹۱متروم مدل (

   .انجام شد ۲۸۵۲تيتراسيون با استفاده از استاندارد ملي ايران با شماره 
  

  بافتي  هاي ويژگي 
ماست با استفاده  هاي اندازه گيري سفتي و چسبندگي بافت نمونه

، گرم ۴۵۰۰شركت بروكفيلد با سلول بار گذاري (از دستگاه آناليز بافت 
استفاده در اين آزمـون از  پروب مورد . انجام شد) LFRA-4500مدل 

سرعت نفوذ پروب به داخـل  . ميلي متر بود ۳۸نوع استوانه اي با قطر 
ميلـي متـر انتخـاب     ۳۰نمونه يك ميلي متر در ثانيه و عمق نفوذ آن 

 هاي  الزم به ذكر است كه جهت انتخاب نوع پروب و ساير پارامتر. شد
  . شدمورد استفاده از دستورالعمل شركت سازنده استفاده 

  
  ميزان آب اندازي ماست 

روي  گرم نمونـه   ۲۵جهت اندازه گيري ميزان آب اندازي ماست، 
ميـزان  . توزين و روي قيف قرار داده شد ۴۱كاغذ صافي واتمن شماره 

درجه سانتي گراد  ۴دقيقه در دماي  ۱۲۰آب خارج شده از قيف پس از 

  ).۳۰( تحت عنوان آب اندازي بيان گرديد
  

  ويسكوزيته 
توليدي با اسـتفاده از ويسـكومتر بروكفيلـد     هاي يسكوزيته نمونهو

)RV-DVII (هـاي   آزمـون از در اين آزمـايش ـپس   . اندازه گيري شد 
به عنوان اسپيندل مناسب جهت انـدازه گيـري    ۶اوليه اسپيندل شماره 
بـا توجـه بـه دسـتورالعمل شـركت سـازنده،       (ويسكوزيته انتخاب شد 
ه گيري ويسكوزيته، اسپيندلي است كه در اسپيندل مناسب جهت انداز

كليـه  ). درصد را نشـان دهـد   ۱۰سرعت مورد نظر گشتاوري باالتر از 
درجه سانتي گراد و با شرايط يكسان انجام شد به  ۵در دماي  ها آزمون

ـپس از   دور در دقيقـه و  ۷۰در سرعت  ها طوري كه ويسكوزيته نمونه
  . دثانيه از چرخش اسپيندل قرائت ش ۱۵گذشت 
  

  ارزيابي حسي 
نفر زن  ۳نفر مرد و  ۷( نفر ۱۰مقدماتي تعداد  هاي پس از آموزش
به عنوان ارزياب انتخاب و با استفاده از  )سال ۲۹-۲۵با محدوده سني 
ماست تهيه شده را بـه لحـاظ    هاي نمونه) نقطه اي ۵(روش هدونيك 

 ۵ر نمره ظاهر، قوام، بو و طعم ارزيابي نمودند به اين ترتيب كه حداكث
كمترين نمره كه نشان دهنده خيلي بد  ۱به منزله عالي بودن نمونه و 

 ).۱۳( بودن نمونه است
  

  تجزيه و تحليل آماري 
اين مطالعه بر پايه طرح كامالً تصادفي و با اسـتفاده از نـرم افـزار    

)۲۰۰۱ (SAS براي مقايسه ميانگين . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
اسـتفاده  % ۵چند دامنه اي دانكن در سـطح احتمـال    از آزمون ها تيمار
. اسـتفاده شـد   ۲۰۰۷از نرم افزار اكسـل   ها جهت ترسيم نمودار .گرديد

  .تكرار انجام شد ۳در  ها الزم به ذكر است كه آزمون
  

  نتايج و بحث 

  تركيب شيميايي  
ارائه شـده   ۱ماست توليدي در جدول  هاي تركيب شيميايي نمونه

كنتـرل مثبـت و منفـي مشـابه      هـاي  ده خشك نمونـه ميزان ما. است
بـاالترين ميـزان چربـي در    ). <۰۵/۰p(حاوي اسـفرزه بـود    هاي نمونه

بـا يكـديگر    ها نمونه كنترل مثبت مشاهده شد در حالي كه ساير نمونه
كمترين ميزان پروتئين مربوط به نمونه كنترل مثبت و . تفاوت نداشتند

همـانطور  . ه كنترل منفي مشاهده شـد باالترين ميزان پروتئين در نمون
شود پايين ترين ميزان خاكستر مربـوط بـه   مشاهده مي ۱كه از جدول 

نمونه كنترل مثبت بود و با افزودن هيدروكلوئيـد اسـفرزه بـه ماسـت     
 .افزايش يافت اما اين افزايش معني دار نبود ها مقدار خاكستر نمونه
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  ماست هاي تركيب شميايي  نمونه -۱جدول 

 ها نمونه (%)ماده خشك  (%)چربي  (%)پروتئين  (%)اكسترخ
۸۷/۰ a ۸۳/۳  b ۳ a ۹۲/۱۱ a* كنترل مثبت** 

۸۸/۰ a ۱۴/۴ a ۲/۰  b ۹۱/۱۱ a كنترل منفي*** 

۸۹/۰ a ۰۳/۴  a ۲/۰  b ۹۴/۱۱ a  ۱۰/۰اسفرزه  

۸۹/۰ a ۰۷/۴  a ۲/۰  b ۹/۱۱ a  ۱۵/۰اسفرزه  

۹/۰ a ۰۵/۴  a ۲/۰  b ۹۴/۱۱ a  ۲۰/۰اسفرزه  

  ).P<۰۵/۰( ندارندي داري معن تفاوت گريكدي با مشترك حروفي اراد اعداد* 
  چربي% ۳ماست حاوي ** 

  ماست تهيه شده از شير پس چرخ*** 
  

  طول دوره نگهداري و اسيديته در pHتغييرات 
و اسيديته را در طول دوره نگهـداري   pHميزان تغييرات  ۲جدول 
 هـا  در نمونـه  pH همانطور كه مشاهده مي شود ميزان. نشان مي دهد

و ) P<۰۵/۰(اسـت   ۵۴/۴تا  ۳۶/۴در مدت زمان نگهداي در محدوده 
كاهش يافت كه به دليـل فعاليـت    ها نمونه pHبا گذشت زمان ميزان 

 pHهمزمـان بـا كـاهش    . ماست و توليد اسيد مي باشـد  هاي باكتري
تغييراتي نيز در ميزان اسيديته مشاهده مي شـود و بـا گذشـت زمـان     

ديته روند افزايشي داشت بـه طـوري كـه بـاالترين ميـزان      ميزان اسي
نتـايج ايـن    نگهـداري مشـاهده شـد    ۱۵، در روز هـا  اسيديته در نمونه

ن و هـا  و سـا ) ۵( توسط السيد و همكارانتحقيق با نتايج گزارش شده 
هنگام افزودن صمغ زانتان و بتاگلوكان جو بـه ماسـت   ) ۲۸(همكاران 

 هـاي  رش كردند كـه افـزودن صـمغ   به طوري كه گزا. مطابقت داشت
  .و اسيديته نداشته است pHمذكور تأثير معني داري بر ميزان 

  
  و اسيديته در طول دوره نگهداري pHتغييرات  -۲جدول 

  اسيديته pH )روز( دوره نگهداري   نمونه

  **كنترل مثبت
۱  a*۰۵/۰± ۵۴/۴ cd۱۶/۴±۳/۱۰۲  
۷  ab۰۶/۰ ± ۴۳/۴ ab۷۸/۳±۳/۱۱۷  
۱۵  ab۰۷/۰± ۴۳/۴ a۰۸/۲±۶/۱۲۱  

  ***كنترل منفي
۱  ab۳۹/۰± ۴۰/۴  e۰۳/۵±۳/۸۸  
۷  ab۰۷/۰±۵۲/۴  de۰۵/۳±۶/۹۶  
۱۵  ab۰۳/۰±۴۴/۴  d۱/۲±۹۸  

  ۱/۰اسفرزه 
۱  ab۱۷/۰±۴۰/۴  d۵۲/۱±۶/۹۷  
۷  b۰۴/۰±۳۸/۴  c۶۵/۶±۶/۱۰۴  
۱۵  b۰۵/۰±۳۶/۴  b۳/۲±۶/۱۱۳  

  ۱۵/۰اسفرزه 
۱  ab۰۳/۰±۴۹/۴  de۹۳/۴±۳/۹۳  
۷  ab۰۳/۰±۴۴/۴  cd۲±۱۰۰  
۱۵  ab۰۲/۰±۴۴/۴  cd۵۱/۲±۳/۱۰۴  

  ۲/۰اسفرزه 
۱  a۰۶/۰±۵۴/۴  e۵۲/۱±۶/۹۰  
۷  ab۰۴/۰±۵۱/۴  cd۵۷/۰±۳/۹۸  
۱۵  ab۰۲/۰±۴۲/۴  bc۷۳/۸±۳/۱۱۲  

  )>۰۵/۰P( ندارندي داري معن تفاوت گريكدي با مشترك در ستون حروفي دارا اعداد* 
  چربي% ۳ماست حاوي ** 

 پس چرخماست تهيه شده از شير *** 
  
  



 ۵      ...ي فيزيكوشيمياييها تأثيرهيدروكلوئيد دانه اسفرزه برويژگيبررسي

 

  

  بافتي ماست در طول دوره نگهداري هاي ويژگي 
ماسـت را   هـاي  ميزان سفتي بافـت و چسـبندگي نمونـه    ۳جدول 
ماسـت باعـث    هـاي  افـزودن هيدروكلوئيـد بـه نمونـه    . نشان مي دهد

در مقايسه با نمونه  ها افزايش قابل توجهي در ميزان سفتي بافت نمونه
ن ميـزان سـفتي بافـت در طـول     باالتري). P>۰۵/۰(كنترل مثبت شد 

با توجه به اهميـت  . دوره نگهداري در نمونه كنترل منفي مشاهده شد
در سفتي بافت ماست و يكسـان   ها ميزان ماده خشك و بويژه پروتئين

 توليدي مـي تـوان ايـن    هاي بودن ميزان ماده خشك در تمامي نمونه
ثبـت  ر داشت كه تفـاوت در سـفتي بافـت نمونـه كنتـرل م     ها گونه اظ

% ۲/۰ماسـت حـاوي   (با ماست كنترل منفي ) چربي% ۳ماست حاوي (
باال بودن ميـزان  . است ها ناشي از تفاوت در ميزان پروتئين آن) چربي

افزايش اتصـاالت عرضـي و بـه دنبـال آن      باعث ها پروتئين در نمونه
تشكيل شبكه سه بعدي پروتئيني و ساختار ژلي مستحكم تر در نمونه 

بنابراين پايين تر بودن ميزان سفتي بافت ماسـت در   .توليدي مي شود
نمونه كنترل مثبت به دليل پايين تر بودن ميزان پروتئين در مقايسه با 

حاوي هيدروكلوئيد به دليل قرار  هاي در نمونه ).۳۲( ستها ساير نمونه
 هاي  روتئينتشكيل دهنده هيدروكلوئيد بين پ هاي  گرفتن پلي ساكاريد

باعث ايجاد تداخل در تشكيل شـبكه سـه   ) كازئين هاي لميس(كازئين 
تري را ساختار ميكروسكوپي درشت تهايبعدي پروتئيني شده كه در ن

در مقايسـه   نمايد، همين امر باعث كاهش ميزان سفتي بافتايجاد مي

عالوه بر اين با گذشـت زمـان بـر    . )۲۷و  ۲۶( شودكنترل مي با نمونه
كـه بـاالترين ميـزان     طوريه افزوده شد ب ها ميزان سفتي بافت نمونه
دوره نگهـداري مشـاهده    ۱۵مربوط بـه روز   هاي سفتي بافت در نمونه

شد كه اين افزايش سفتي بافت در طول دوره نگهداري به دليل ايجاد 
در  ).۱۴( باشـد  با يكديگر مي ها تغييرات در آرايش و اتصاالت پروتئين

توان گفت كه بـا توجـه بـه     ماست مي هاي ارتباط با چسبندگي نمونه
اين كه نيروي چسبندگي، نيروي الزم جهت غلبـه بـر نيـروي جاذبـه     

لذا هرچـه سـاختار ژلـي و شـبكه پروتئينـي       ،سطحي بين ذرات است
ماست از سفتي بيشتري برخوردار باشد، نيـروي چسـبندگي    هاي نمونه

 نيز بيشتر مي باشد كه نتايج حاصل از آزمايش سفتي بافـت نيـز آن را  
افزايش ميزان غلظت هيدروكلوئيـد منجـر بـه كـاهش     . تأييد مي كند

شد كه  مي تواند ناشي از ايجاد شـبكه سـه    ها ميزان چسبندگي نمونه
گذشت زمان نيز باعث .باشد ها بعدي پروتئيني ضعيف تر در اين نمونه

شـد بـه طـوري كـه بـاالترين ميـزان        هـا  افزايش چسـبندگي نمونـه  
جـدول  (دروه نگهداري مشـاهده شـد    ۱۵روز  هاي چسبندگي در نمونه

كه گزارش ) ۱۱(نتيجه اين تحقيق با نتايج عزيزي نيا و همكاران  ).۳
كردند، با افزودن صمغ كتيرا در ماست كم چرب ميـزان سـفتي بافـت    

) ۲۸(ن و همكـاران  ها در حالي كه سا. كاهش مي يابد مطابقت داشت
تغييـر معنـي داري در   با افزودن صمغ بتاگلوكان به ماست كـم چـرب   

  . مشاهده نكردند ها ميزان سفتي بافت نمونه
  

  ماست در طول دوره  نگهداري هاي بافتي نمونه هاي ويژگي -۳جدول 
  )گرم ثانيه(چسبندگي  )گرم(سفتي بافت  )روز( دوره نگهداري   نمونه

  **كنترل مثبت
۱  e* ۴۱/۶۷  i۲۶/۱۲۷-  
۷  d۹۶/۶۸ h۱۴/۱۲۹-  
۱۵  d۶۹/۶۸ h۴۰/۱۲۹-  

  ***كنترل منفي
۱  abc۲۸/۷۴  bc۵۶/۱۸۳-  
۷  a ۵۱ /۷۵  b۶۲/۱۸۴-  
۱۵  abc۳۸/۷۴  a۸۵/۱۸۵-  

  ۱/۰اسفرزه 
۱  abc ۴۱/۷۴  d۳۴/۱۸۱-  
۷  abc ۶۹/۷۴  c۶۴/۱۸۲-  
۱۵  ab۳۶/۷۵  b۳۴/۱۸۴-  

  ۱۵/۰اسفرزه 
۱  c۰۵/۷۴  efg۳۹/۱۷۶ -  
۷  abc۴۰/۷۴  g۴۱/۱۷۵-  
۱۵  abc۷۷/۷۴  e۶۶/۱۷۶-  

  ۲/۰اسفرزه 
۱  c۹۳/۷۳  ef۵۳/۱۷۵ -  
۷  bc۱۰/۷۴  e۵۷/۱۷۶-  
۱۵  abc۴۰/۷۴  e۰۷/۱۷۷-  

  ).>۰۵/۰P(ندارندي داري معن تفاوت گريكدي با مشترك در ستون حروفي دارا اعداد* 
  چربي% ۳ماست حاوي ** 

 ماست تهيه شده از شير پس چرخ*** 
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تغييرات در ميزان آب اندازي و ويسـكوزيته در طـول   

  دوره نگهداري 
كه در واقع به ظهور  است ماست آب اندازيعمده  معايب از يكي

آب اندازي در ماسـت   .شودطالق مياسطح ماست سرم يا آب پنير در 
دهد كـه  رخ ميبه دليل چروكيدگي ساختار سه بعدي شبكه پروتئيني 

از  آب پنيـر وخـروج آن   هـاي   منجر به كاهش قدرت اتصـال پـروتئين  
انـدازي ماسـت در   بييـرات ميـزان آ  تغ ۱شكل . )۲۲(گردد ماست مي

شـود  همانطوركـه مشـاهده مـي   . دهدمي طول دوره نگهداري را نشان
آب افزودن هيدروكلوئيد دانه اسفرزه به ماست باعـث كـاهش ميـزان    

 هـاي   شد و با افزايش غلظـت هيدروكلوئيـد در نمونـه    ها نمونه اندازي
ه علـت ايجـاد   نيز روندي نزولي داشت، كه ب آب اندازيماست، ميزان 
كنترل، بـه دليـل حضـور     هاي تر در مقايسه با نمونهشبكه ژلي متراكم

 .هيدروكلوئيد در نمونه و خاصيت جـذب آب ايـن هيدروكلوئيـد اسـت    
نتايج اين حاصل از اين تحقيق با نتايج گـزارش شـده توسـط رادي و    

همچنـين  . مطابقـت داشـت  ) ۲۸(ن و همكاران ها و سا) ۲۷(همكاران 
بيان كردند كه با افزايش غلظت صمغ، ميزان ) ۴(همكاران  رزمخواه و

 . آب اندازي ماست چكيده در مقايسه بـا نمونـه شـاهد كـاهش يافـت     
نشان داده شده است نمونه كنتـرل منفـي در    ۱همانطور كه در شكل 
ب اندازي در طول دوره داراي باالترين ميزان آ ها مقايسه با ساير نمونه

 هاي ه كنترل مثبت به دليل واكنش بين گلبولنمون. باشدنگهداري مي
كمتـري در   آب انـدازي چربي و شبكه ژلي در ماست پر چرب ميـزان  

همچنـين زمـان   . )۲۷و  ۲۶( داشـت  نمونـه كنتـرل منفـي   مقايسه بـا  
نگهداري تاثير قابل توجهي بر ميزان آب اندازي داشت، به طوري كـه  

قايسه بـا روز اول بـه   دوره نگهداري در م ۱۵ميزان آب اندازي در روز 
پژوهشگران ديگر نتايج مشابهي ـپس    .طور معني داري كاهش يافت

  . به  ماست گزارش كردند) ۱۹(و اينولين ) ۲۸(از افزودن بتاگلوكان 
حاوي اسفرزه ويسكوزيته  هاي نتايج آزمايشات نشان داد كه نمونه

ه اين نگهداري داشتند، كباالتري نسبت به نمونه كنترل در طول دوره 
افزايش ويسكوزيته با افـزايش غلظـت هيدروكلوئيـد رابطـه مسـتقيم      

با باند كردن آب آزاد موجود در  ها ، به اين دليل كه هيدروكلوئيدداشت
رزمخواه و همكـاران  . )۲۸(نمونه باعث افزايش ويسكوزيته مي گردند 

نيز نشان دادند كه با افزايش غلظت صمغ مورد استفاده در ماسـت  ) ۴(
 ۲همانطور كه در شكل . ه ميزان ويسكوزيته آن افزايش مي يابدچكيد

مشاهده مي شود، باالترين و پايين ترين ميزان ويسكوزيته به ترتيـب  
دوره نگهداري و نمونه كنتـرل منفـي    ۱۵در روز  ۲/۰در نمونه اسفرزه 

در طـول دوره نگهـداري نيـز    . در روز اول دوره نگهداري مشاهده شد
به طور معني داري افـزايش يافـت بـه طـوري كـه      ميزان ويسكوزيته 

دوره نگهداري  ۱۵روز  هاي باالترين ميزان ويسكوزيته مربوط به نمونه
بود كه اين افزايش ويسكوزيته در طول دوره نگهداري مـي توانـد بـه    

پروتئين موجـود در شـبكه    –علت ايجاد تغييرات در اتصاالت پروتئين 
  ).۱۴(باشد  ماست هاي سه بعدي پروتئيني نمونه
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  تغييرات ويسكوزيته در طول دوره نگهداري - ۲شكل 

  
  ارزيابي حسي در طول دوره نگهداري

توليـدي در طـول دوره    هـاي  نتايج حاصل از ارزيابي حسي نمونـه 
ارزيـابي   با توجه به نمرات. نشان داده شده است ۴نگهداري در جدول 

 ۱/۰حسي مشخص شد كه نمونه كنترل مثبت و ماست حاوي اسفرزه 
در طول دوره نگهداري  ها درصد باالترين نمره را نسبت به ساير نمونه

نسـبت بـه نمونـه كنتـرل      ۱/۰ماست حاوي اسفرزه . كسب نموده اند
حسي امتياز بيشتري كسـب نمـود كـه ايـن      هاي منفي از نظر ويژگي
حسي نمونه ماست با افـزودن غلظـت    هاي ويژگي نشان دهنده بهبود

باالترين ميـزان قـوام در نمونـه ماسـت     . درصد اسفرزه مي باشد ۱/۰
درصد اسفرزه و پايين ترين ميزان قـوام در نمونـه كنتـرل     ۱/۰حاوي 

به لحاظ بو افـزودن  . منفي در روز پانزدهم دوره نگهداري مشاهده شد
 هـاي  ماست نداشت و نمونـه  هاي ههيدروكلوئيد تأثير نامطلوبي بر نمون
در روز هفتم نگهداري باالترين  ۲/۰كنترل منفي در روز اول و اسفرزه 

از نظر طعم باالترين و پايين تـرين امتيـاز بـه    . امتياز را كسب نمودند
. اختصـاص يافـت   ۲/۰ترتيب به نمونه كنترل مثبت و نمونـه اسـفرزه   

نگهداري با گذشت زمـان  ماست در طول دوره  هاي ميزان امتياز نمونه
و  هـا  ، كه شايد به دليل افـزايش فعاليـت بـاكتري   اندكي كاهش يافت

در مجمـوع مـي تـوان    ). P<۰۵/۰( توليد اسيد الكتيـك بيشـتر باشـد   

هيدروكلوئيد به نمونه تأثير مطلوبي % ۱/۰گيري كرد كه افزودن  نتيجه
كلوئيـد  دارد ولي با افزايش غلظت هيدرو ها حسي نمونه هاي بر ويژگي

  .  ميزان مطلوبيت ماست كاهش مي يابد
  

  نتيجه گيري 

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اسـتفاده از هيدروكلوئيـد   
و اسيديته ماست در طول دوره  pHدانه اسفرزه تأثير چنداني بر ميزان 

نگهــداري نــدارد امــا بــر ويســكوزيته، ميــزان آب انــدازي، بافــت و   
از ديدگاه  بهترين نتايج. ماست موثر است يها حسي نمونه هاي ويژگي
هيدروكلوئيد دانه اسفرزه به ماست % ۱/۰در اثر افزودن غلظت  داوران

 هـاي   كم چـرب حاصـل شـد بـه طـوري كـه موجـب بهبـود ويژگـي         
با توجه بـه اينكـه    .فيزيكوشيميايي و حسي بافت ماست كم چرب شد

وزيته و كـاهش  افزودن هيدروكلوئيد دانه اسفرزه موجب بهبـود ويسـك  
در مقايسه با نمونه كنترل منفي مي گـردد،   ها ميزان آب اندازي نمونه

ماست  هاي هيدروكلوئيد دانه اسفرزه جهت بهبود ويژگيلذا استفاده از 
  .دمي گردد هاكم چرب پيشن
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  ماست حاوي هيدروكلوئيد دانه اسفرزه هاي حسي نمونه هاي ويژگي -۴جدول 
  پذيرش كلي  طعم  بو  قوام  ظاهر  )روز(ي دوره نگهدار  نمونه

  **كنترل مثبت
۱  a*۴۸/۰±۲/۴  a۴۸/۰±۲/۴  a۳۶/۰±۱/۴  a۴۸/۰±۴/۴  a۳۲/۰±۲/۴  
۷  ab۴۸/۰±۶/۳  a۶/۰±۴/۴  ab۵۶/۰±۳/۴  b۴۲/۰±۷/۳  ab۲۰/۰±۰/۴  
۱۵  a۴۸/۰±۲/۴  a۴۸/۰±۲/۴  a۵۴/۰±۱/۴  b۴۸/۰±۷/۳  ab۳۲/۰±۸/۳  

  ***كنترل منفي
۱  ab ۴۲/۰±۷/۳  ab ۴۸/۰±۸/۳  a۴۸/۰±۴/۴  ab۴۸/۰±۸/۳  ab۲۹/۰±۹/۳  
۷  a ۴ /۰±۰/۴  a ۴ /۰±۰/۴  b۵/۰±۵/۳  ab۴۸/۰±۸/۳  ab۳۱/۰±۸/۳  
۱۵  a ۴/۰±۰/۴  b۴۸/۰±۶/۳  ab۳۲/۰±۸/۳  c۳۶/۰±۱/۳  ab۲۷/۰±۸/۳  

  ۱/۰اسفرزه 
۱  a۳۶/۰±۱/۴  a۵۴/۰±۱/۴  a۱۸/۰±۱/۴  ab۴۸/۰±۸/۳  ab۱۳/۰±۰۲/۴  
۷  b۴۸/۰±۴/۳  a۶/۰±۵/۴  ab۳۲/۰±۸/۳  b۶/۰±۶/۳  ab۲۲/۰±۸/۳  
۱۵  a ۴/۰±۰/۴  ab۳۲/۰±۸/۳  b۴۲/۰±۷/۳  b۷۶/۰±۳/۳  b۲۹/۰±۷/۳  

  ۱۵/۰اسفرزه 
۱  a۳۶/۰±۹/۳  a۱۸/۰±۹/۳  a۱۸/۰±۱/۴  c۵۴/۰±۱/۳  c۵۴/۰±۲/۳  
۷  a۵۴/۰±۱/۴  ab۳۲/۰±۷/۳  ab۵۶/۰±۷/۳  ab۴۲/۰±۷/۳  b۹/۰±۵/۳  
۱۵  a۳۶/۰±۱/۴  a۳۶/۰±۹/۳  a۶۴/۰±۸/۳  b۹/۰±۵/۳  c۴۸/۰±۲/۳  

  ۲/۰اسفرزه 
۱  a۳۶/۰±۹/۳  b۴۸/۰±۸/۳  a۳۲/۰±۲/۴  c۶۸/۰±۲/۳  b۳۲/۰±۷/۳  
۷  a۴۸/۰±۱/۴  b۴۸/۰±۸/۳  a۶/۰±۴/۴  b۵/۰±۵/۳  ab۳۶/۰±۹/۳  
۱۵  a ۴/۰±۰/۴  ab۳۶/۰±۹/۳  b۵/۰±۵/۳  c۴۸/۰±۲/۳  b۳۱/۰±۶۲/۳  

  P>۰۵/۰( ندارندي داري معن تفاوت گريكدي با مشترك در ستون حروفي دارا اعداد*
  چربي% ۳ماست حاوي ** 

  ماست تهيه شده از شير پس چرخ ***
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Abstract 

In the present research work, influence of fleawort (Plantago ovate L.) seed hydrocolloid at three 
concentration level (0.1, 0.15 and 0.2%) was investigated on physicochemical, textural and sensory 
characteristics of low fat yoghurt. The treated yoghurt samples were compared with a positive (3% fat) and 
negative (0.2%) control sample after 1, 7 and 15 days of storage. Fleawort seed hydrocolloid did not change the 
pH and titrable acidity of samples, significantly (p<0.05). Synersis of all treated yoghurt samples was less than 
that of control samples. More over synersis was decreased through the storage period, so that the minimum level 
was observed in the day 15, which belonged to the sample containing 0.2% of hydrocolloid. Viscosity of treated 
samples was higher than that control samples. Viscosity of sample was increased dramatically through the 
storage period, so that the highest viscosity belonged to the yoghurt containing 0.2% hydrocolloid in the day 15. 
It was concluded that the fleawort seed hydrocolloid is suitable to be used as a fat mimetic in yoghurt 
formulation.       

 
Keywords: Low fat yoghurt, Fleawort hydrocolloid, Texture, Synersis, Viscosity 
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