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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

گردد. در این پژوهش از شیر میش که های متفاوت در دنیا تولید میهای تخمیری شیری است که با عطر و طعمدوغ یکی از نوشیدنی            

و پونه از  عها مانند نعنااستارتر و اسانس گیاه کاکوتی که نسبت به سایر افزودنیای باالیی دارد در تولید دوغ و از درصدهای متفاوت ارزش تغذیه

درصد  0125/0فرموالسیون دوغ تولید شده از شیر میش با غلظت های متفاوت  5در این تحقیق  های باالتری برخوردار است، استفاده شد.مزیت

همه تیمارها در  pHدرصد اسانس کاکوتی انتخاب شد. نتایج نشان داد  005/0درصد و  01/0های متفاوت درصد استارتر و غلظت 025/0و 

روزه کاهش پیدا کردند و به موازات آن اسیدیته برحسب دورنیک تمام تیمارها با گذشت زمان افزایش نشان داد و میزان ماده  21داری طی نگه

های استارتر های میکروبی نیز، شمارش باکترییدا کرد. در بررسیداری افزایش پخشک ومیزان رسوب نیز در تمام تیمارها در طی دوره نگه

ها کاهش یافت. باتوجه به نتایج کسب )استرپتوکوکوس ترموفیلوس و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس( مشخص شد که با گذشت زمان میزان باکتری

 عنوان تیمار برتر معرفی گردید.کاکوتی به درصداسانس 005/0 -استارتر درصد025/0 حاوی Cاین پژوهش تیمار  شده از

  شیمیایی، خصوصیات میکروبی، شیر میش فیزیکو استارتر کالچر، خصوصیات، کاکوتی اسانس دوغ،  کلیدی: کلمات

 shahabam20@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

باشد از تیره نعنائیان می (ziziphora)گیاه کاکوتی با نام علمی        

ایجاد عطر و طعم مطلوب در دوغ و  (. این گیاه در1375)مظفریان، 

های از زمان .(1382غذاهای سنتی کاربرد دارد )سجادی و همکاران، 

سنتی مورد استفاده بوده است و معموالً در درمان گذشته در طب 

های دستگاه گوارش و معالجه امراض معده کاربرد داشته است عفونت

اکسیدانی ( گیاه کاکوتی حاوی مواد ضدباکتری و آنتی1383)عزیزی، 

توان وری و ضدسرطانی آن میماست از خواص آن به فعالیت ضدتو

در تحقیق دیگری دستگاه  (.Chachoyanetal ،1996) اشاره نمود

در ترکیب مختلف را  33نگار سنگی کروماتوگرافی متصل به طیف

 6سازی نموده است که در این بین اسانس این گیاه شناسایی و جدا

 ترتیب، پوگلونداد که بهاسانس را تشکیل می %65ترکیب بیش از 

(Polgon)-تیمول -آلفاترپنیل استات (Timol)- گرانیول (Geranio) 

است )باباخانلو و  (Alfa terpinol) آلفاترپینول -Menton)) منتون

 مختلف هایغلظت گزارش نمود اثر (1384) کاراژیان (.1377 همکاران،

 ماست آغازگر هایباکتری تعداد بر شانزدهم روز تا کاکوتی عصاره

میکروگرم بر  400  غلظت در فقط بعد به روز آن از و نبوده دارمعنی

. است داشته ماست در آغازگر هایباکتری تعداد بر داریمعنی لیتر اثر

 زمان طول در کاکوتی اسانس مختلف هایغلظت که است درحالی این

 نداشته ماست آغازگر هایباکتری تعداد بر داریمعنی تاثیر دارینگه

 بازدارنده ترکیبات اثر مقایسه( 1391) همکاران و یزدیطباطبایی .است

 دوغ هاینمونه در اورئوس استافیلوکوکوس رشد از جلوگیری در طبیعی

 این در. گرفت قرار بررسی مورد پاسخ سطح روش از استفاده با صنعتی

 و آویشن -نعناع گیاهان پودر و عصاره ضدمیکروبی ترکیبات از بررسی

 هاینمونه در اورتئوس استافیلوکوکوس رشد از جلوگیری در کاکوتی

 تیره گیاهان پودر شد داده نشان بررسی از پس و شد استفاده دوغ

 جمعیت کاهش بر نعناع تیره گیاهان عصاره از تریبیش میزانبه نعناع

 ضدباکتری خاصیت دیگری پروژه در.  دارد تاثیر کوکوس استافیلو

 قرار بررسی مورد هاباکتری از گونه چندین روی بر را کاکوتی اسانس

 مورد منفی گرم و مثبت گرم هایارگانیسم همه رشد از اسانس. دادند

 موریومتیفیسالمونال روی بر را اثر ترینبیش که کرد جلوگیری آزمایش

مطالعه  در (2004و همکاران ) Verluyten (.Chitsaz ،2007) داشت

 رشد روی تولید سوسیس تخمیری استفاده در دیگر، اثر انواع ادویه مورد

کورواتوس  (lactobasilos) الکتوباسیلوس وسیلهبه A کورواسین تولید و

% زمان رشد تأخیری  35/0بررسی و نشان داده شد که سیر در غلظت 

 توسط A دهد و تولید کورواسینباکتری آغازگر را افزایش می

 این. است را تحریک نموده و افزایش داده کورواتوس الکتوباسیلوس

 بر کوهی کاکوتی گیاه عصاره و اسانس اثر بررسی هدف با پژوهش

 انجام میش شیر از شده تهیه دوغ میکروبی و فیزیکوشیمیایی خواص

 گرفت.
 

 هامواد و روش

این مرحله شیر  دراستارتر:  متفاوت درصدهای با ماست تهیه       

 %0125/0میزان آماده شده به دو بخش تقسیم و یک بخش استارتر به

ها افزوده گشت و نمونه %025/0میزان بهو به قسمت دیگر استارتر 

گردد. پس از  داده شد تا شیر ببندد و ماست تولید داخل انکوباتور قرار

 3/4تا  4/4آن به  pHتولید، ماست در دمای یخچالی قرار داده شد تا 

 و ماست جهت تهیه دوغ مناسب گردد.  برسد 120حدود  و اسیدیته آن

 هایدوغ به کاکوتی اسانس متفاوت درصدهای افزودن       

 %01/0 متفاوت درصدهای تولیدی هایدوغ به مرحله این درتولیدی: 

 شاهد عنوانبه اسانس بدون نمونه یک افزوده و را اسانس %005/0 و

 گرفته شد. نظردر

کاکوتی:  اسانس و استارتر متفاوت هایغلظت با دوغ تولید       

درصد به ماست و  (0125/0 -025/0) متفاوت هایغلظت با استارتر

 تهیه جهت %7/0 میزانبه نمک و %3/59 حداکثر میزانسپس آب به

 (005/0 -01/0) متفاوت هایغلظت با کاکوتی اسانس گشت. افزوده دوغ

 ترتیب زیر افزوده شد:درصد نیز به

، اسانس بدون درصداستارتر 0125/0 حاوی شاهد( دوغ A (تیمار

، کاکوتی درصداسانس 01/0 -استارتر درصد025/0 حاوی دوغ B تیمار

 ، کاکوتی درصداسانس 005/0 -استارتر درصد025/0 حاوی دوغ C تیمار

، کاکوتی درصداسانس 01/0-درصداستارتر 0125/0 حاوی دوغ D تیمار

 کاکوتی درصداسانس 005/0-استارتردرصد 0125/0 حاوی دوغ F تیمار

صورت فاکتوریل آماری به تحلیل و تجزیه آماری: تحلیل و تجزيه       

 داریشد. جهت تشخیص معندر قالب طرح تصادفی با سه تکرار انجام 

(05/0P<) داریا عدم معنی (05/0P>) ن تیمارها از تجزیه واریانس بود

شد. مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال  دوطرفه استفاده

 انجام شد. Office excel 2007افزار نمودارها با نرم انجام و رسم درصد 5
 

 نتایج 
( 1جدول) واریانس آنالیز جدول به توجه با: pH میزان ارزيابی       

 زمان -تیمار متقابل تأثیر ولی (P<05/0) داریمعن تاثیرزمان، تیمار، تأثیر

درصد  میزان اثر .(P>05/0)باشد دار نمییمعن pH میزان روی بر

 باتوجه چنینشد. هم گزارش (P<05/0) دارینیز معن استارتر و اسانس

 میزان ترینکم و یافت تغییر 86/3 تا 76/3 از pH مقدار ،1به شکل 

pH تیمار به مربوط دارینگه دوره اواخر به مربوط D 0125/0 میزان با  %

 به مربوط pH میزان ترینبیش اسانس %005/0استارتر و 
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 %0125/0 میزان با( شاهد) A تیمار به مربوط دارینگه دوره اوایل

 روند یک تیمارها کلیه pHحال این بود، با اسانس استارتر و بدون

و  دادند نشان pH نظر از روزه 21 دارینگه دوره یک طی در کاهشی

.بود Bتیمار شاهد تیمار به تیمار تریننزدیک
 

 : میانگین مربعات صفات مورد مطالعه1جدول 

دورنیکاسیديته برحسب % چربی %ماده خشک %میزان رسوب  pH منابع تغییرات درجه آزادی 

 تیمار 4 002/0* 41/14** 162/0** 281/0** 61/16**

 زمان 2 005/0** 43/61** 178/0** 38/1** **25025

7/517* **208/0 **031/0 **51/6 0/001 ns  8 زمان × تیمار  

nsدرصد 1و  5داری در سطح داری و معنیدهنده عدم معنیترتیب نشان، * و ** به 
 

 

 در طی دوره ماندگاری مختلف تیمارهای pH میانگیننمودار  :1شکل 

      
 دورنیک حسب بر اسیدیته نظر ازدورنیک:  حسب بر اسیديته 

 متقابل تأثیر و زمان تأثیر -تیمار تأثیر واریانس آنالیز ،1جدول  به توجهبا

 تیمارهای اسیدیته .شد گزارش (P<01/0) داریمعن کامالً زمان -تیمار

 تغییر دورنیک درجه 96 تا 87 و از داشت افزایشی روند یک مختلف

 انتهای در (شاهد) A تیمار به مربوط اسیدیته میزان ترینبیش. کرد پیدا

 شروع در A تیمار به مربوط اسیدیته میزان ترینکم و دارینگه دوره

 تیمار شاهد تیمار به تیمار تریننزدیک چنینهم .باشدداری مینگه دوره

F  بود درصد اسانس 005/0درصد استارتر و میزان  0125/0 بامیزان. 

 
 تیمارهای مختلف اسیديته درصدمیانگین نمودار  :2شکل

 واریانس آنالیز جدول مطابق چربی درصد مقدار نظر از چربی: درصد  

 داریمعن زمان کامالً -تیمار متقابل تأثیر و زمان تأثیر تیمار، تأثیر

(01/0>P) به مربوط چربی درصد میزان ترینکم (.1)جدول شد گزارش 

 ترینبیش و بود %025/0 استارتر میزان و %01/0 اسانس میزان با B تیمار
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 %0125/0 و اسانس %01/0 میزان با F تیمار به مربوط چربی میزان

 C تیمار شاهد تیمار به تیمار تریننزدیک چنینهم .شد گزارش استارتر

 (.3بود )شکل

 جدول به توجه با خشک ماده میزان نظر ازخشک:  ماده میزان

 زمان کامالً  -تیمار متقابل تأثیر و زمان تیمار، تأثیر ،واریانس آنالیز

 یک تیمارها تمام خشک ماده درصد .شد گزارش( P<01/0) داریمعن

 ماده درصد و یافت تغییر 1/10 تا 3/8 از و داد نشان افزایشی روند

 مربوط خشک ماده میزان ترینکم و ترینبیش( شاهد) A تیمار خشک

 درصداسانس01/0 و میزان استارتر درصد025/0 بامیزان B تیمار به

 (.4بود )شکل C تیمار شاهد، تیمار به تیمار تریننزدیک و
 

 

 
 میانگین درصد چربی تیمارهای مختلفنمودار : 3شکل

        

 
 مختلف تیمارهای خشک ماده درصد میانگیننمودار  :4شکل

 میزان درصد رسوب باتوجه به جدول آنالیزاز نظر رسوب:  میزان       

و اثر P) <01/0( داریکامالً معن تاثیر زمان تأثیر تیمار، (1جدول) واریانس

چنین باتوجه باشد. هممی ) P<05/0( داریزمان نیز معن-متقابل تیمار

ترین )شاهد( و کم Aترین میزان رسوب مربوط به تیماربیش 5 شکلبه 

اول از دوره  چنین در روزهم شد. گزارش D تیمار میزان رسوب مربوط به

تدریج به گذشت زمان هیچ رسوبی مشاهده نشد ولی با تقریباً ماندگاری

ترین بیش دارای )شاهد( A تیمار حالبا این میزان رسوبات افزوده شد، بر

از نظر میزان  داد و رسوب را نشان میزان ترینکم Dرسوب و تیمار میزان

 025/0با میزان  Cترین تیمار به تیمار شاهد، تیمار رسوب نزدیک

 تر بود. اسانس به تیمار شاهد نزدیک %005/0 میزان و استارتر درصد
 

 
 میانگین درصد رسوب تیمارهای مختلف: نمودار 5شکل 

  شمارش نظر از :لوسیترموف سترپتوکوکوسا شمارش باکتری       

 یر( تأث2جدول) یانسوار یزآنال جدول مطابق لوسیترموف استرپتوکوکوس

 دار گزارش شدیمعن کامالً زمان -یماراثر متقابل ت و یمارت تاثیر وزمان 

)01/0>(P. باکتری شمارش زمان گذشت با 6 شکل به باتوجه 

در تمامی تیمارها کاهش نشان داد، ولی  لوسیترموف استرپتوکوکوس

ها در پلیت لوسیترموف استرپتوکوکوسباکتری B وAدر تیمارهای 

 استرپتوکوکوس باکتری ترین میزان شمارشبیش چنینهم نشد. مشاهده
 Aداری مربوط به تیمار مربوط به روز اول نگه لوسیترموف
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 استرپتوکوکوسازنظرشمارش باکتری  Cباشد و تیمار )شاهد( می
ترین اسانس نزدیک 005/0میزان  و استارتر025/0میزان  با لوسیترموف

 تیمار به تیمار شاهد گزارش شد.
جدول  به باتوجه :کوسيبولگار لوسیالکتوباس باکتری شمارش       

گزارش داریزمان معن -تیماریمارو اثر متقابل ت یر( تأث2) یانسوار یزآنال

گزارش P) <01/0) داریمعن  زمان به  تنهایی اثر  ی( ولP>05/0) نشد

با گذشت زمان شمارش باکتری  7شکل شد. بر مبنای نتایج حاصل از 

ترین بیش و داد نشان کاهش تیمارها تمام در کوسیبولگار لوسیالکتوباس

بامیزان  Dمربوط به تیمار کوسیبولگار لوسیالکتوباسشمارش باکتری 

ترین داری و کماسانس در روز اول نگه01/0میزان  استارتر و0125/0

یکم  در روز بیست و D مربوط به همان تیمار میزان باکتری نیز

 لوسیباس الکتواز نظر شمارش باکتری   Bتیمار و داری بودنگه
 باشد.ترین تیمار به تیمار شاهد مینزدیک کوسیبولگار

 

 استرپتوکوکوس ترموفیلوس و: میانگین مربعات 2جدول 

 کوسيبولگار لوسیالکتوباس 

 لوسیباس الکتو

کوسيبولگار  

استرپتوکوکوس 

 ترموفیلوس

درجه 

 آزادی

منابع 

 تغییرات
ns1538000 **4394642 4 تیمار 

 زمان 1 372824760** 240124500**

ns1337000 **1213222 4 زمان×تیمار  

ns  ** رصدد 1داری درسطح داری و معنیدهنده عدم معنیترتیب نشانبهو 

 

 
 تیمارهای مختلف لوسیاسترپتوکوکوس ترموفنمودار میانگین شمارش : 6شکل 

 

 
 تیمارهای مختلف الکتوباسیلوس بولگاريکوسنمودار میانگین شمارش : 7شکل 

 بحث 

 داریمعن تاثیرزمان، تیمار، تأثیر 1 جدول به توجه با: pH میزان       

(05/0>P) میزان روی بر زمان-تیمار متقابل تأثیر ولی pH دار یمعن

 دارینیز معن درصد استارتر و اسانس میزان اثر .(P>05/0)باشد نمی

(05/0>P) شد.  گزارشpH طی در کاهشی روند یک تیمارها کلیه 

 تیمار ترینو نزدیک دادند نشان pH نظر از روزه 21 دارینگه دورهیک

استاترهای تلقیح  در واقع با افزایش جمعیت .بود Bتیمار شاهد تیمار به

کاهش و  pHتبدیل الکتوز به اسیدالکتیک میزان  متعاقباً  شده و

در شروع  pHهسته آچنین افت هم میزان اسیدیته افزایش نشان داد،

چنین میزان اسیدیته هم باشد،می محصول ظرفیت بافری دلیلبه تخمیر

روزه افزایش نشان دادکه با  21داری طی دوره نگه کلیه تیمارها در

 Shafiee) نتایج دیگرمحققان بر روی محصول ماست مطابقت داشت

 .(2010و همکاران، 

 با دورنیک برحسب اسیدیته نظر ازدورنیک:  برحسب اسیديته       

 زمان -تیمار متقابل تأثیر و زمان تأثیر -تیمار تأثیر ،1 جدول به توجه

 یک مختلف تیمارهای اسیدیته .شد گزارش (P<01/0) داریمعن کامالً

 الکتوز افزایش در مقدار اسیدیته در نتیجه تخمیر .داشت افزایشی روند

 .(2010و همکاران،  Shafiee)باشدمی آن به اسیدالکتیکتبدیل  و

 واریانس آنالیز جدول مطابق چربی درصد مقدار ازنظرچربی:  درصد       

 داریمعن زمان کامالً-تیمار متقابل تأثیر و زمان تأثیر تیمار، تأثیر
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(01/0>P )واقع باتوجه به باال بودن اسیدیته  در (.1شد )جدول گزارش

 سوی دیگر از محدود و های استارترفعالیت میکروارگانیسم احتماالًدوغ 

های استارترجهت دلیل کافی بودن مواد مغذی برای میکروارگانیسمبه

تامین انرژی درصد چربی تغییر خاصی را نشان نداد نتایج این تحقیق 

 .(2010و همکاران،  Shafiee) به نتایج دیگر محققان مطابقت داشت

 به توجه با خشک یماده میزان نظر ازخشک:  ماده میزان       

زمان  -رتیما متقابل تأثیر و زمان تیمار، تأثیر ،واریانس آنالیز جدول

خصوصیات فیزیکی و حسی  .شد گزارش( P<01/0) داریمعن کامالً

است مقدار زیادی وابسته به مقدار ماده خشک شیری است که مدوغ به

در  مورد استفاده در تهیه دوغ از آن تولید شده باشد. حتی افزایش

شود که مواد جامد شیر مورد استفاده ویسکوزیته زمانی مشاهده می

 .(1993و همکاران،  Watcher-Rotate) تهیه ماست دوغ افزایش یابد در

  ترین غلظت استارتر و اسانس، حاوی بیشBکه تیمار جائیاز آن

 ود.بباشد باال بودن درصد ماده خشک در تیمار فوق قابل انتظار می

 از نظر میزان درصد رسوب با توجه به جدولرسوب:  میزان       

و اثر P) <01/0( داریتأثیر تیمار، تاثیر زمان کامالً معن ،آنالیز واریانس

لعات اساس مطاباشد. برمی ) P<05/0( داریزمان نیز معن-مارمتقابل تی

روی محصول آیران اثر دوزهای Atamer  (1999 )انجام شده توسط

یش درصد را روی جدا شدن سرم مقایسه کرد که با افزا 1و  5/0نمک 

 . یابدنمک میزان جدا شدن سرم از آیران افزایش می

از نظر شمارش  :لوسیترموف سترپتوکوکوسا باکتری شمارش       

 و ریمات تاثیر وزمان  یرتأث ،2 جدول مطابق لوسیاسترپتوکوکوس ترموف

. ظرفیت P)<01/0( دار گزارش شدیمعن کامالً زمان -یماراثر متقابل ت

های استارتر میکروارگانیسم وسیلهرا به اسید تولید ، سرعتتربیش بافری

های استارتر در طی تخمیر به کند و رشد میکروارگانیسمتحریک می

منجر به ایجاد  pHشود. افت شدید تر ممانعت میآهسته pHدلیل افت 

در طی  pHشود. در حقیقت افت های استارتر میشوک به باکتری

عث کاهش های استارتر و نیز باتخمیر باعث ممانعت از رشد باکتری

 که قدرت بافریائیجاین از آنگردد، بنابرها میتولید اسید توسط آن

فیت تر باشد، ظرچه مواد جامد بیشو هر دارد بستگی جامد مواد میزانبه

دلیل چه تیماری بهنتیجه چناندر تر است،کم pHتر و افت بافری بیش

 یمانتری داشته باشد، زندهتر ظرفیت بافری بیشمواد جامد بیش

شود با توجه به فرآیند تخمیر و افزایش تر میهای استارتر بیشباکتری

های استارتر در طی دوره درصد اسیدیته جمعیت میکروارگانیسم

 .(2010و همکاران،  Shafiee)داری کاهش یافت نگه

جدول  به توجهبا :کوسيبولگار لوسیباسالکتو باکتری شمارش       

( P>05/0) گزارش نشدداریزمان معن -اثر متقابل تیماریمارو ت یرتأث ،2

 به گزارش شد. با توجهP) <01/0) داریمعن تنهاییزمان به  اثر یول

 هایمیکروارگانیسم جمعیت اسیدیته درصد افزایش و تخمیر فرآیند

 .(2010و همکاران،  Shafiee)یافت  کاهش دارینگه دوره طی در استارتر

و میکروبی تیمار  شیمیاییفیزیکو هایآزمون به نتایج حاصل از باتوجه

C از نظر خصوصیات  کاکوتی اسانس %005/0 -استارتر %025/0 حاوی

چربی و ماده خشک نسبت  ،رسوب درصد ویژهً میزانشیمیایی بهفیزیکو

ای تر بود بنابراین بر مبن)شاهد( نزدیک Aبه تیمار به سایر تیمارها 

 .شدعنوان تیمار برتر معرفی به Cتیمار مقایسه با سایر تیمارها
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