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 اکسیدان الکتیک، آنتیهای اسیدتخمیر، شیر شتر، باکتری هاي کلیدي:واژه

 فر، هاجر گروری، الهام الهی باغان رحمد ضیا ی، اران ریریا یهللاحبیب :)گان(نويسنده

 ل تخمیری ای شیر شتر(بررسی خواص فیز کوشیمیا ی آقاران )رحصو عنوان:

 29-413-111 شماره:

 93/4/1429   تاريخ:

 هاترين يافتهمهم

های قلبی د ابت، بیماری ها ی همچونبا توجه به رشکالت یندگی شهرنشینی و پیاردهای آن ای جمله بیماری

ها کمک ای تغییر  ابند تا به روند کند شدن ا ن بیماریو عروقی و سرطان ضروری است عادات غذا ی نیز به گونه

تر رو به افزا ش بوده است. شیر شتر ای جمله های اخیر تقاضا برای رصرف رواد غذا ی سالمکنند، بنابرا ن در دهه

در ها روثر است. شود که در پیشگیری  ا کند کردن ابتال به ا ن بیماریرحسوب ریرنابع اریشمند سالرتی بخش 

ی باالتر یآن درصد چرب  یکه فای باال شودیفای حاصل ر دو یبسته رحصول  طشتر در شرا یرش یرهنگام تخم

 یریل تخمرحصو یهو ته یرعرفپژوهش   نهدف ا .شودیداشته و به نام آقاران شناخته ر نسبت به فای پا ین

، 13، 7، 0های یرانی )تلقیح گرد د و در بایهد الکتیک های اسیاست که با باکتری )آقاران( شتر یرای ش فراسودرند

اکسیدانی و اری ابی حسی رورد های فیز کوشیمیا ی و فعالیت آنتی( روی نگهداری در درای  خچال و ژگی91

های الکتیکی ا ن فرآورده را ای اریش بیشتری به خمیر با باکتریآیرا ش قرار گرفت. نتا ج ا ن رطالعه نشان داد ت

  باعث افزا ش راندگاری ا ن رحصول ضمن ا جاد ا منی شده است. برخوردار کرده و اکسیدانیلحاظ خاصیت آنتی

 هاي کوتاه علمی يافته
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 اهمیت موضوع

پیشگیری و  اا کناد  در شود که احتماالًبخش رحسوب ریطور بالقوه ای نعمات اریشمند رغذی و سالرتشیر شتر به

ای تغذ اه خاواص دلیالبهشیر شتر (. 1424های غیرواگیر روثر است )غفور ان و همکاران، کردن فزا نده ابتال به بیماری

باشاد. ری بسیاری رغذی رواد رعروف شده است. ا ن شیر به رنگ سفید رات و دارای بیابان سفید طالی فراوان آن به نام

و، ای طعام شاورتری گا شیر به نسبت رواد رعدنی و ارالح باالتر و همچنین ریزان الکتوی کمترداشتن  شیر به واسطه ا ن

 سهاای اساترپتوکوک( است. ا ن شایر حااوی بااکتریLABهای اسید الکتیک )شیر شتر حاوی باکتریبرخوردار است. 

کتوباسیلوس اسایدوفیلوس اسات. ها رانند الالکتیس و الکتوباسیلوسرانند استرپتوکوکوس کررور س و استرپتوکوکوس

دهد )آحمد الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با سرعت بیشتری در شیر شتر نسبت به د گر انواع شیرها به رشد خود اداره ری

برابر بیشتر ای شیر گاو دارای پروتئین رفیدی باه ناام الکتاوفر ن اسات کاه دارای  10شیر شتر حدود  (.9003و کنوال، 

 را کاهش خون کلسترول ریزان که دارد وجود ایو ژه پروتئین شتر شیر در باشد.و ضد و روس ری باکتر الخاصیت آنتی

 و گلوکویاریادای لیزوی م الکتوپراکسیدای، الکتوفر ن، ها،ا مونوگلوبولین نظیر شود. عوارلیری شرائین تصلب ای رانع و داده

  روند.ری شمارهب شیر ا ندر  روجود ریکروبی ضد عوارل ای

 مقدمه )شرح مساله(

 بر روی شده انجام رطالعات بیشتر ارا شودری قلمداد رفید حیوانی انسان تغذ ه برای دنیا رناطق ای سیاریب شتر در

 ای غذا ی رواد پتانسیل تولید روی بر و شده انجام بیابان شرا ط در آن فیز ولوژ کی و آناتوری خصوصیات روی بر شتر،

 شیر تارین در رحوری نقش شتر یرین، کره گرم و اطق بیابانیرن یا بسیاری در .است نگرفته صورت ی ادی رطالعات شتر

 گرم و بیابانی رناطق در شیر نگهداری روش تنها تخمیر شود.ری شده استفاده تخمیر صورتبه شتر شیر و کندری ا فا

 توجه ردرو بسیار فرد به رنحصر ایتغذ ه هایو ژگی داشتن خاطر به شتر . شیرشودنگهداری ری آن در شتر که است

 باالی هایو ژگی به خاطر که است  افته افزا ش آن لبنی رحصوالت و شتر شیر برای تقاضا اررویه است گرفته قرار

 و شیر که آنجا ی ای ولی باشدری هابیماری ای بسیاری کاهش و آن تخمیری رحصوالت و شتر شیر داروئی ای،تغذ ه

 با آن رحصوالت رصرف به عموری تشو ق شوندری رصرف و تهیه غیرپاستور زه صورتبه عمدتاً هنوی های آنفرآورده

 شیر چکیده( و راست شبیه تخمیری آقاران )رحصولی شتر(، شیر ای حاصل تخمیری )دوغ چال .است رواجه چالش

 انجام رخاط به آقاران و است. چال غذائی سبد در استفاده جهت رناسب رحصوالت ای شتر دار شیرطعم و پاستور زه

 بهداشتی صورتبه اگر که شودری قلمداد رفید و اریش با رحصولی اسیدالکتیک، رختلف هایباکتری وجود تخمیر و

   افت. خواهد افزا ش آن رصرف به عموری رغبت شود تهیه
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

و ترکیب شیمیا ی شیر شتر خام و شیر شتر حرارت  pHهای اسید ته قابل تیتر، نتا ج حاصل ای رجموع آیرون

 ارائه شده است. 1 شکلداده در 

درجه سلسییس   58دیده )دمای شیر شتر حرارتحسب گرم درصد( شیر خام و  و ترکیب شیمیایی )بر pHاسیدیته قابل تیتر،  -1 شکل

   .دقیقه( 18مدت به

 دیبههیر ه ر حرارت هیر خام ه ر ویژگی

pH 19/1±39/3 19/1±39/3  

 39/93±95/1 36/93±98/1 اسیبی ه )درجه دورنیک(

 99/95±59/1 19/95±91/1 ماده خشک

 81/1±15/1 71/1±19/1 خاک  ر

 95/8±51/1 96/8±55/1 چربی

 91/8±15/1 19/8±19/1 وزالک 

 19/6±16/1 18/5±15/1 پروتئین

 


